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Förord 

Jag vill tacka alla som hjälpt mig att genomföra det här examensarbetet.  

Jag vill även sända ett speciellt stort tack till min älskade mamma som hjälpt mig oerhört med 

sitt stöd under hela min skolgång och så även detta examensarbete, utan dig vore jag inget. 

Utan dig skulle jag ej ens finnas, tack för att du är min Mamma.  

Jag vill även tacka min övriga familj som stöttat mig under hela min skolgång. 

Ett tack går också till min fantastiska handledare Per-Eric Nilsson som varit tillgänglig och 

stöttat mig med tips och idéer genom hela den här processen.  

 

Till sist vill jag såklart ge mig själv en stor klapp på axeln, som klarat mig till andra sidan av 

denna fantastiska resa.   
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Titel För den outbildade är ett A bara tre pinnar   

Förebyggande arbetssätt för läs- och skrivförmåga i förskolan 

 

Engelsk titel To the uneducated an A is just three sticks. 

Preventive methods for preschoolers in reading and writing 

 

 

Antal sidor 46 

Min undersökning handlar om hur pedagoger i förskolan arbetar med barn för att underlätta 

framtida läsförståelse, samt vilka resurser förskolan har för det. Jag använde mig av 

semistrukturerade intervjuer i min undersökning.  

 

Undersökningen visar på flera likheter och skillnader mellan metoder att lära barnen 

läsa och skriva som används vid de studerade förskoleavdelningarna, strävan att ge 

barnen en god läs- och skrivförståelse kommer till uttryck från samtliga pedagoger 
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1. Inledning och bakgrund  
 

Skriv och läsförmåga ett måste i dagens samhälle. De som inte behärskar skrivande och läsande 

har visserligen fått fler och fler hjälpmedel, bland annat via de alltmer förfinade dataprogram 

som finns, för att uppväga detta problem. Men bristfällig förmåga att ta till sig det skrivna och 

lästa ordet är ändå ett försvårande för dessa individer. För dem blir det svårt att få den 

framgång de önskar, eller som önskas av samhället i vår utpräglade informationsvärld. Jag har 

träffat flera personer med läs och skrivsvårigheter och har släktingar som lider av det. Det är 

också ofta som ämnet tas upp i olika medier och diskuteras i olika instanser. Många, med mig, 

har släktingar eller vänner som har problem med att läsa och skriva. För dessa är det inte bara 

den rent bokliga utbildningen som blir svårbemästrad utan även den stora skatt av skönlitteratur 

som finns och hela det flöde av skriven information som översvämmar vår tillvaro. Detta har 

gjort att jag intresserar mig för frågan om läs och skrivkunnighet i dess tidiga skede hos 

förskolebarn. 

 

Var ligger då ansvaret för att se till att alla får lära sig läsa och skriva? Det är naturligtvis en 

uppgift som delas av många. Men politiskt och enligt samhället i stort så har den svenska 

skolverksamheten en mycket stor roll att fylla för att främja dessa kunskaper. Barnen börjar 

skolan tidigt, i och med förskoleklassen som börjar vid sex års ålder, efter 

förskoleverksamheten. Vissa barn kan redan en del, som bland annat skriva och känna igen sitt 

namn. Andra kan inte det, de har inte ens börjat knäcka läskoden ännu. Det är naturligt att det 

finns kunskapsnivåer. Föräldrarnas engagemang spelar sin roll, genom hela skoltiden. Men 

fyller förskolan och skolan den roll som krävs?   

 

Då jag kommer att arbeta i förskoleverksamheten och mitt intresse är barn i förskoleåldern, så 

kommer, som sagt, mitt arbete att röra förskolans roll i denna fråga.  

 

Något av det som också krävs för att lära sig läsa och skriva är ett gemensamt språk mellan de 

som ska hjälpa till med inlärningen och den som ska lära sig. En gemensam grund för 

kommunikation behövs alltså för att kunna utveckla ett skrivspråk och i förskolan är barnen 

ofta i början på sin språkutveckling. Förskolan är i dag en mångkulturell plats, men mitt arbete 

kommer inte att beröra tvåspråkighet utan inrikta sig på att barn och pedagoger har en 

gemensam språkgrund. 

 

Hur stöttar personalen i förskolan barnen i deras läsinlärning, så att de får en bra grund för 

studierna i skolan under kommande år? Skolinspektionen tar i sina granskningar upp mycket 

om problematiken läs- och skrivsvårigheter. Att skolan inte ger likvärdig undervisning till barn 

med svårigheter. En annan rapport talar om att skolan inte utvecklar barnens förmåga att läsa 

och tyda texter. Hur stämmer det in på en förskola? Hur upplever förskolelärarna sin roll när 

det gäller att stötta läs- och skrivkunnighet hos barnen. Hur arbetar de praktiskt med det? 

 

Sammanfattningsvis så har jag valt detta ämne för att det berör mitt framtida arbete med barn i 

förskolan. Det är frågor som jag alltså funderar på. Det kommer då och då uppgifter om att 

elever går ut grundskolan utan läsförmåga. Hur är detta möjligt? Börjar problematiken redan i 

förskolan och går den att förändra eller påverka via förskolelärarnas arbete. 
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2. Syfte och frågeställningar  
 

Hur arbetar pedagoger i förskolan med barn för att underlätta framtida läsförståelse och vilka 

resurser har förskolan för detta.  

 

Syftet med undersökningen är att synliggöra hur pedagoger arbetar med läsning i den dagliga 

verksamheten.  

 

Frågeställningarna jag söker svar på är: 

 

o Finns det någon fastställd metod för hur man arbetar med läsning inom den undersökta 

förskolan? 

o Är det någon metod skillnad mellan olika avdelningar på samma förskola? 
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Begreppsförklaringar 
 

Läs- och skrivinlärning: Fridolfsson uttrycker att för att få en god läs- och skrivinlärning bör 

man ha en god bokstavskunskap, samt en god fonologisk medvetenhet, detta i sin tur leder till 

att barnet kan få en god Läs- och skrivutvecklingen (2008) 

 

Läs- och skrivsvårigheter: Sammanknippas ibland med dyslexi men mest för att gardera sig, 

det råder olika meningar här uttrycker Druid-Glentow. Läs- och skrivsvårigheter bör andvändas 

hellre än dyslexi, då det varit en trend på att diagnosera barn som dyslexiska, detta på grund av 

att barnet då fått tillgång till extra specialundervisning. I detta arbete kommer jag dock att 

hänsyfta läs- och skrivsvårigheter till den generella betydelsen att man på grund av exempelvis 

fysiska, emotionella, intellektuella eller sociala orsaker har svårt med läsning och skrivning. 

Det kan även vara pedagogiska orsaker såsom frånvaro eller metodiken pedagogen använder 

(2007). 

 

Pedagogiska Modeller: Är beskrivningar på hur teorierna ska kunna användas i praktiken 

(Rudberg 1980). 

 

Pedagogiska Metoder: En pedagogisk teknik som ligger som grund för att skapa lärande. 

(Rudberg 1980). 

 

Pedagogiska Teorier: En teori är en tanke idé, påstående om (en grupp) fakta. Pedagogiska 

teorier framställdes av stora pedagoger som till exempel Vygotskij och Montessori. (Svenska 

Akademiens Ordbok, 2006). 

 

I mitt arbete kommer jag att benämna förskollärare och barnskötare som pedagoger 
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3. Tidigare forskning och litteraturgenomgång 
 

I mitt arbete har jag valt att använda relevant litteratur från min utbildning samt litteratur och 

tidigare forskning som överensstämmer med ämnet läs- och skrivinlärning i 

förskoleverksamheten. Här nedan kommer en kort tillbakablick om läs och skrivinlärning i 

skolan. Jag kommer även under här att redovisa för förskolans mål samt inriktning, jag 

förklarar även hur läsprocessen ser ut enligt relevant litteratur. 

 

3.1 Historik 

 

Sveriges läshistoria sträcker sig långt tillbaka i tiden. Det började med Karl XI som hade en 

politisk och framförallt religiös kampanj för att få folket att börja läsa. Det var viktigt att börja 

lära sig läsa och i början var det endast präster som läste och de flesta texterna var på latin. På 

1200-talet bedrevs utbildningen av tre instanser, dessa var klostren, domkapitlen samt städerna. 

De barn som gick i de kyrkliga skolorna började vid sju års ålder och förväntades att sedan 

uppgå i klostren eller bli präster. I slutet av 1200-talet så var det främst de högre stånden som 

fick utbildning av prästerna (Dahlgren, m.fl. 2006).  

 

Enligt Ericson så kom frågan om läskunnighet upp först år 1593 (2010). Genom tiderna som 

gått har skolgången svängt, från att under början av 1600-talet inte vara så påtaglig till att redan 

i slutet av 1600-talet kunde majoriteten av svenskarna läsa (Ericsson, 2010). År 1686 infördes 

kyrkolagen om läskunnighet och fram till ungefär i mitten 1700-talet satte man betyg på 

läsningen. Betygen hade inte så många nyanser som dagens bedömningssystem har, utan var 

bara helt enkelt, kan icke alternativt kan. Man gjorde ingen skillnad på memorering, 

utantilläsning eller innantilläsning. År 1723 krävdes det av dem som ville gå trivialskolan att 

man var läskunnig (Dahlgren, m.fl. 2006). 

 

När upplysningstiden trädde in var det inte längre tillåtet med innantill läsning utan man fick 

även betyg på förståelse. Man arbetade mycket med beröm och straff för att lära folket att läsa. 

Man hade husförhör och dessa var mycket stränga och gjordes av prästerskapet. Om det då 

visade sig att man inte kunde läsa så kunde man få böter eller till och med fängelse. Böterna 

gick sen till fattiga barns läsundervisning. Först år 1842 fick Sverige folkskolestadgan, denna 

påbjöd att skolan skulle ge barnen läs- och skrivförmåga (Åge, 1995). Under detta århundrade 

tog skrivundervisningen fart genom att allmän skolgång infördes. 

  

3.2 Läsning och skrivkunskap i förskolan genom åren 

 

Den språkliga utvecklingen har uppmärksammats mycket i traditionell förskola, däremot har 

skriftutvecklingen inte uppmärksammats lika mycket. Under 1970-talet använde man ogärna 

samma begrepp som skolan hade, så om man talade om inlärning i skolan talade man om 

utveckling i förskolan. En av orsakerna till detta var att, precis som de flesta föräldrar, så ansåg 

pedagogerna i förskolan att de inte heller hade någon kompetens till att undervisa i läs- och 

skrivinlärning. Det var endast få pedagoger som dristade sig till att kanske skriva bokstäver 

med barnen, men detta kunde då få resultatet av en reprimand från skolan. År 1972 gjordes en 

barnstugeutredning där man kom fram till att det var viktigt med språklig stimuli, men man 

skrev inget om att stimulera läsning eller skrift (Dahlgren, m.fl. 2006).  

 

Förskolan har förr alltså endast förknippats med utveckling och omsorg, som ett andra hem där 

damerna satt och drack te medan barnen lekte. Förskolan har varit en plats där man ägnat 

många timmar åt att så säga mysläsa men ingen tid åt läsinlärning (Dahlgren, m.fl. 2006). Med 

1980-talets inträdande förändrades denna bild av läsning och skrivning. Forskning som gjorts 
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visade på att det inte fanns någon så kallad läsmognad eller att den skulle ha något med den 

formella läs- och skrivinlärningen att göra. Forskningen visade att barn lärde sig läsa tidigt 

(Dahlgren, m.fl. 2006). Genom att förskolan jobbade med barnens läs- och skrivinförmåga så 

underlättade man för barnen i deras kommande skolgång. Förskolans uppdrag idag är att ge 

barnen en introduktion i skriftspråket där man tar utgångspunkt i leken. Detta har inte kommit 

fram så tydligt i föregående dokument för förskolan. Först år 1985 föreslår Förskola- skola- 

kommittén att man i förskolan bör introducera både skriftspråk och även matematik. Två år 

senare betonar man att det är av vikt att ge förskolebarnen en möjlighet att få närma sig 

skrivspråket i olika sammanhang (Dahlgren, m.fl. 2006). 

 

Dahlgren tar upp i sin bok, att år 1990 kom man fram till att det var viktigt att barnen kände sig 

emotionellt redo för att börja i skolan, detta skulle man uppnå genom att man stimulerade barns 

skrivkunskaper redan i förskolan (2006). De senaste femton åren har suddat ut gränsen mellan 

skolan och förskolan och idag ser vi en integrationsprocess och ökad samverkan mellan de båda 

instanserna där barnet är i fokus. I förskolans läroplan står det att den ska sträva efter att barnet: 
 

• utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga 

att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och 

kommunicera med andra,  

                 (Lpfö98, reviderad 2010, s. 10) 

 

Hur gör då förskolan för att tillgodose dessa strävans mål? Vilka sorters metoder finns det för 

att stötta och hjälpa barnet i sin läs- och skrivinlärning? Hur kan vi stötta barnen så att de kan 

känna att de kan följa med i tempot som skolan har så att de inte får några problem med sin 

inlärning? 

 

3.3 Förskolans mål och inriktning  

 

Förskolans skyldigheter är reglerade i lagen. I Svensk Författningssamling, Skollagen om 

förskolan står det i 8 kapitlet 2 § dels att förskolan vilar på demokratins grund och att 

”Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. 

Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att 

omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Förskolan ska främja allsidiga kontakter och 

social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning”. Ett mål är då att förbereda för 

fortsatt utbildning som då bör omfatta att påbörja de små barnens möjligheter att lära sig läsa 

och skriva. Vilket också beskrivs i Läroplanen för förskolan. Under mål och riktlinjer menas 

det att förskolan ska arbeta för att barnet ska utveckla sitt talspråk och öka på sitt ordförråd. De 

ska också skapa sig ett berättande sinne och på sätt bli bra på att kommunicera med andra. En 

kommunikation som gör att de kan ifrågasätta och uttrycka sina egna tankar och de ska få hjälp 

att få ett intresse för vårt skriftspråk. Vilket för små barn bland annat innebär att leka med ord, 

berätta sagor, fantisera och skriva nonsenstexter. Bilder och symboler ska föras in i deras värld 

så att de ska kunna förstå och använda dem i sitt samspel med omvärlden (Lpfö98, reviderad 

2010). Alltså skall förskolelärarna aktivt arbeta för detta i det dagliga arbetet med barnen. 

Dessutom så ska de följa lagarna och Skollagen (SFS 2010:800) som slår fast att utbildningen i 

förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja 

alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. En viktig uppgift för förskolan 

är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på (2010:800).  
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3.4  Läsprocessen 
 

Svenska skriftspråket är uppbyggt alfabetiskt. Detta innebär att varje bokstav representerar 

olika ljud, men bokstaven avbildar inte ljudet. Detta gör att allt som du kan säga med ord kan 

även sägas med hjälp av skriftspråket.  

 

Men vad är då läsning? 

Nationalencyklopedin beskriver läsning så här; att läsa är komplicerat. Det är en färdighet som 

tar lång tid och mycket övning för att kunna utvecklas (2011). Stadler uttrycker sig om läsning 

att det är en färdighetsövning. För att ett barn ska kunna lära sig läsa så måste språket vara väl 

utvecklat (1998). Läsning har två grundpelare avkodning som betyder igenkänning av ordet 

samt förståelse som är produkten av tolkningen av texten. Denna tolkning av läsning hör ihop 

med definitionen simple view of reading som innebär att man ser avkodning och förståelse som 

lika viktiga. Formeln för den skrivs så här ”Läsning = Avkodning x Förståelse av språk” 

(Taube, 2007, sid 13). Taube bygger sin bok på the simple view of reading samt med tillägg av 

motivation, hon skriver formeln för läsning så här:  

 
L = A x F + M vilket innebär; Läsförståelse = Avkodning x Förståelse 

av språk x Motivation 

                                                                            (Taube, 2007, s. 14) 

 

För att läs- och skrivinlärningen ska gå smidigt och lätt behövs en bra balans mellan 

avkodningen och förståelsen. Man bör använda dessa två delar integrerat då de har samma bas, 

det vill säga den alfabetiska koden (Stadler, 1998). Genom att lära sig skriva och läsa samtidigt 

skriver Stadler att man kan ha lättare att förstå relationerna dem emellan (1998). 

Så vad är det som sker när vi läser? Den här modellen nedan beskriver den process som läsning 

är: 

 
   (Dettner- Arvidsson, 2012) 

 

Läsning är indelad i olika utvecklingsdimensioner 

•Fonologisk medvetenhet 

•Ordidentifiering 

•Flyt i läsningen 

•Förståelse 

•Läsintresse 

   (Dettner- Arvidsson, 2012)  

 

Man har genom forskning sett att vid läs- och skrivinlärning är det viktigt att man använder sig 

av en struktur, då detta kan motverka att barn får läs- och skrivsvårigheter. Man kan 

sammanfatta läsning med att det är något som sker under sociala förhållanden, som kräver att vi 

kan använda oss av många olika tekniker samt även tekniska förmågor. Man bör alltså repetera 

läsning och skrivning och använda uppföljning för att se att man är på rätt väg i sin utveckling 

(Stadler, 1998).  

Förförståelse 

Avläsning 
Tankebearbetning 
Uppmärksamhet 

Läsförståelse 
Innehållsuppfattning 

Kunskaper och 
Erfarenheter 
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4 Läs- och Skrivinlärningsmetoder 
 

Det finns olika traditionella metoder för läsinlärning som alla ska vara en väg till att ge barnen 

den läs- och skrivkunskap som behövs i deras kommande skolgång och arbetsliv. Att läsa 

böcker på förskolan är ett sätt att påbörja barnets läs- och skrivinlärning. Frånsett vilka böcker 

som finns på en avdelning på en förskola så är det bra om det kan finnas gemensamma 

riktlinjer för hela den förskolan. Frågan om man ska specialisera sig på någon inriktning kan 

också vara bra att klargöra. Ska förskolan profilera sig? Om den profilerar sig så kan 

litteraturen bland annat visa på detta. Här nedan redovisas de olika metoder man som pedagog 

kan tillämpa för att stötta barnen i deras inlärning av att läsa och skriva 

  

4.1 Den alfabetiska metoden 

 

Innebär att man lär sig en bokstav i taget, för att därefter lära sig att ljuda samman bokstäverna 

till ord. Detta kan ses som ett resultat av barnens tekniska färdigheter, i den här metoden ser 

man inte till den underliggande betydelsen av ordet utan det är läseböckerna som styr 

inlärningen. Detta sätt är väldigt strukturerat och ställer inte så höga krav på läraren. Det beror 

på att uppgifterna är klara samt att det finns facit (Fridolfson, 2008). Denna metod är väldigt 

rak och enkel för eleverna att förstå, det är bara att följa de instruktioner som läraren samt att 

boken ger, så kommer de framåt. Metoden ger en viss trygghet för båda parter. De flesta 

svenska barn i dagens samhälle har lärt sig läsa genom denna traditionella metod, men för barn 

som inte har de förkunskaper som ska till kan läs- och skrivsvårigheter uppstå (2008). 

 

4.2 Ljudmetoden 

 

Till skillnad från den alfabetiska metoden hänger sig ljudmetoden till ordens delar, den kallas 

ibland för den syntetiska läsinlärningsmetoden. I Läsning och läsundervisning av Carsten Elbro 

tar man upp att ljudmetodens motsvarighet internationellt kallas för Phonics (2004).  

 

Ljudmetoden innebär att man arbetar med barnen så att de använder bokstävernas ljud istället 

för att säga bokstavens namn. Man grundar sin teori på att vi som pedagoger stärker barnen i 

deras associationer mellan grafem och fonem, så att dessa kopplingar blir starka då de är 

grunden till att senare göra avkodningen automatiserad. Elbro uttrycker sig att om man har 

detta som grund är chansen för senare misslyckanden och utveckling av läs- och 

skrivsvårigheter minimal (Elbro, 2004).  

 
Det finns fyra former av ljudmetoden dessa är:    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

o Analytiska-syntetiskaljudmetoden har sin utgångspunkt i det skrivna ordet samt i 

analysen av ordet och syntesen av ljuden. 

o Syntetisk ljudmetod, denna del är väldigt strukturerad man lär sig en bokstav och ett 

ljud i taget. Man börjar oftast med de vokaler som är vanligast i vårt svenska språk för 

att även kanske ta med några av de vanligaste konsonanterna. Man använder ofta bilder 

som börjar på aktuell bokstav så som exempelvis en sol med ordet SOL under. 

o Artikulatoriska ljudmetoden, grundar sig på uttalet av de enskilda ljuden, var i munnen 

de artikuleras ex. läppljud, förtungs ljud, baktungs ljud, så att säga var ljuden ”bor” i 

munnen. 

o Normalljudsmetoden omfattar de ljud som är onomatopoetiska, såsom exempelvis 

ormens väsljud eller att katten kurrar. Det kan också vara ljudet om något som smakar 

gott, dessa varianter kompletterar varandra (Elbro, 2004). 

 



 

13 
 

I grunderna i läs- och skrivinlärning tar Fridolfson upp att läsinlärningsdebatten är en ständigt 

pågående fråga. Många anser att ljudmetoden är för teknisk, det finns ingen känsla i den vilket 

kan leda till att barnen inte förstår vitsen med att lära sig läsa. Viss kritik ställs även mot att 

vissa barn kan få svårigheter med ord som är oregelbundna. Man har även i debatten 

uppmärksammat att personer kritiserat att barnen inte får något bra flyt i sin läsning och 

därmed kan bli sedda som långsamma läsare (Fridolfson, 2008). Vilket kan ge dem större 

problem längre upp i skolåren. 

 

Debatten har inte bara lyft fram negativ kritik, många personer säger att barn som lärt sig läsa 

med ljudmetoden blir självständiga läsare och har lättare för att avkoda, samt stava själva. Ett 

flertal säger även att barnen får lättare att förstå vad texterna egentligen betyder. Samt att de 

barn som har det svårare och lär sig långsammare, gynnas av denna metod som har så tydlig 

struktur till skillnad från ordbildsmetoden (Fridolfsson, 2008). Så på grund av att man i 

ljudbildsmetoden arbetar så systematiskt med både sammanljudningen samt 

bokstavsinlärningen får de barn som använt metoden en bra och säker avkodning samt 

stavning, vilket är denna metods styrka (2008). 

 

4.3 Ordbildmetoden 

 

Metoden bygger på att man arbetar med hela ord, antingen som en helhet eller som bilder. När 

barnen jobbat ett tag på detta sätt kommer de att upptäcka att man kan plocka isär dessa 

ordbilder i mindre delar, även ner till bokstavsnivå. Det finns en variant av ordbildsmetoden 

den så kallade analytiska metoden, den arbetar ungefär på samma sätt som ordbildsmetoden. 

Den internationella motsvarigheten till dessa är Whole language (Fridolfson, 2008). 

 

I Ordbildsmetoden får barnen ingen träning, som nämnts tidigare, i kopplingen mellan fonemen 

och bokstäverna som de fick i ljudningsmetoden. Grundidén med ordbildsmetoden är att genom 

ordbilderna, tror man att barnen själva ska komma fram till kopplingen mellan bokstav och ljud 

och på så sätt förstå hur dessa fungerar. När barnen jämför sina ordbilder med varandra ska 

barnen kunna upptäcka de små detaljer som skiljer dem åt, genom detta kommer kopplingen 

mellan fonem och grafem. Om man som pedagog använder upprepad läsning av en text 

förväntas barnet så småningom upptäcka att exempelvis bokstaven m representerar samma ljud 

i alla ord som bokstaven förekommer i (Fridolfson, 2008). Detta kan ske om barn får lyssna till 

högläsning ofta, de blir så nära texten att de kan den utantill.  

 

När de då lärt sig ordbilden gör de sen en generalisering, vilket till slut gör att de så att säga 

”knäcker ”läskoden. En övning som ordbildsmetoden använder sig av är Storbok. Denna har 

sitt ursprung i Nya Zeeland och Kiwimetoden, som jag återkommer till längre ned. Storbok 

innebär att man har en bok som är ca 50 cm hög, texten och bilderna är stora nog för att alla 

barnen i halvcirkeln ska kunna se och följa med när pedagogen dels läser och samtidigt pekar i 

boken med en penna för varje ord som läses (2008). Detta synliggör för barnet dels riktningen 

man läser åt samt den grammatiska utformningen. Genom att man gör barnens favoritböcker i 

storformat kan man även efterlikna hemmets sagostunder.  

 

Den kritik som ställs mot ordbildsmetoden är att många barn faktiskt aldrig upptäcker de 

samband mellan ord och ljud som ska till för att kunna knäcka koden, en av orsakerna är att de 

inte får någon handfast ledning från pedagogerna, utan mycket ställs på att de ska lösa det 

själva. Den sägs även hämma barnen till att kunna tolka andra ord som de inte lärt sig genom 

ordbilder och har svårt långt upp i det kommande livet att lära sig nya ord (Fridolfson, 2008). 
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4.4 LTG- Läsning på talets grund 

 

År 1974 utvecklade Ulrika Leimer LTG-metoden, vilket betyder läsning på talets grund. 

Metoden grundas på att inlärningen utgår från barnets eget tal, då detta är grundpelaren i allt 

som har med läsning och skrift att göra. Istället för att följa en läsebok handlar det om att låta 

barnen utvecklas i sitt eget språk och i deras olika skapande. Leimer ansåg att de vanliga 

traditionella läseböckerna hämmade barnen i deras utvecklande av ett brett ordförråd. Hon 

ansåg att man istället skulle låta barnen lära sig via egna iakttagelser och upplevelser i en 

gemensam grupp (Fridolfson, 2008). Metoden är väldigt tydlig med att det är barnet och inte 

böckerna som ska vara i fokus. I vanlig inlärning lär sig barnen orden och sen vad de betyder, 

det är tvärtemot i denna metod ty här är förförståelsen oerhört viktig. Detta gör att denna metod 

skiljer sig markant från andra läsläror som grundas på att lära barnen ett språk som inte är 

baserat på deras eget ordförråd. Genom att använda denna modell kan man lägga en bra grund 

till att barnen får ett välutvecklat och nyanserat språk, redan i förskolan, som kan ge uttryck för 

upplevelser och känslor och skapar ett språk som kan utveckla barnens tankar och idéer 

(Fridolfson, 2008). Metoden har dialogen som centrum, där man skall utveckla och stimulera 

barnets grammatiska samt semantiska kunskaper. En viktig aspekt i denna metod är att barnen 

ska få en helhetsbild av det som de lär sig. Genom att dela in helheten i mindre delar ska barnen 

få en större förståelse för helheten. Denna helhet ska de sen arbeta med i sin ordutveckling. Ett 

sätt att göra det är att utarbeta olika texter pedagoger och barn emellan (Fridolfsson, 2008).  

 

Denna metod är inte lika förutsägbar som den alfabetiska metoden, utan i denna får barnen 

frihet att utforska de olika begreppens användbarhet (Fridolfson, 2008). LTG- metoden är 

uppbyggd av fem faser: 

 

o Samtalsfasen i den här fasen bygger man upp ordmaterialet. Orden baseras på vad 

barnet har upplevt. Man talar om upplevelser som elever och lärare upplevt gemensamt. 

Meningen med denna fas är att bygga upp barnets ordförråd. 

o  

o Dikteringsfasen sätter samtalsfasen i fokus. Barnen formulerar meningar, pedagogen 

ljudar och skriver, i blädderblock, det barnet och pedagogen kommit fram till 

tillsammans. På det sättet gör man barnen uppmärksamma på språkets form, samt att de 

märker kopplingen mellan ljud och bokstav.  

o  

o Laborationsfasen går ut på att barnen körläser texten, för att därefter jobba mer med 

bokstäverna, ändelser och hela meningar. Dessa meningar delas upp i stavelser, ord och 

fonem (Taube, 2007). I denna fas arbetar man mycket med kort med ord på, som barnet 

ska finna i meningarna på blädderblocket. Därefter använder de korten till att låta 

barnen få göra egna uppgifter av dem. Det kan vara att till exempel ljuda bokstäver eller 

läsa olika ord, sen får de i den stora texten visa sitt ord eller sin bokstav. Genom detta 

sätt att arbeta får de se allt, både i delar och som helhet, vilket kan hjälpa till med att ge 

en större läsförståelse (2007). 

o  

o Återläsningsfasen innebär att läraren skriver ner den dikterade texten i stort format och 

ger till barnet som får jobba med texten. Läraren stöttar varje barn individuellt genom 

att läsa texten tillsammans med dem. Därigenom upptäcker pedagogen vad barnet kan 

och inte kan. De ord barnet kan flytande skrivs ner på en lapp och läggs i en 

ordsamlingslåda. 

o  

o Den sista fasen är Efterbehandlingsfasen där barnen arbetar med sina 

ordsamlingslådor och läser sina kort med orden. De skriver ner sina tankar och 

funderingar som de fått under arbetets gång (Fridolfson, 2008). 
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Ulrika Leimers metod bygger på att man som pedagog ska anpassa nivån på undervisningen till 

varje individs mognadsnivå, för då får barnet en tidig förståelse om hur ljud och bokstäver är 

ihopkopplade. Jobbet som pedagog blir då att ha en varierad undervisning och inte bara 

använda ordbildsmetoden. Hennes metod går ut på att jobba med ord, men hon uttrycker även 

att det inte är någon nackdel att förse saker i lokalerna med ord, så att barnet därigenom kan 

förknippa ord med saker. LTG metoden har ett syntetiskt, analytiskt och ordbildsmässigt 

tillvägagångssätt, som inte är i motsats till varandra (Fridolfson, 2008).  

 

De fördelar metoden har är exempelvis det som Taube tar upp i sin bok Barns tidiga läsning att 

genom denna metod så får barnen upptäcka sina egna ord ifrån texter de skrivit själva. Detta 

hjälper barnen att kanske själva se och upptäcka vad de behöver öva på. Negativt med samma 

metod är att även fast läraren utarbetar läsinlärningen för varje individ så kanske 

läsutvecklingen i slutändan ändå inte blir anpassad utifrån individen (2007).  

 

4.5 Wittingmetoden 

 

Denna metod utvecklades precis som LTG- metoden och kom som en revolt mot 1960-talets 

läsläror. Maja Witting skapade denna metod och den är allmänt etablerad som ett sätt att lära 

sig läsa. Men framförallt är det en metod som används vid läs- och skrivsvårigheter. Den 

hävdar att man kan dela in läs- och skrivinlärningen i två delar, dessa är avkodning och 

förståelse.  

 

Avkodning tränas tills den går på automatik. Avkodningen sker skilt från läsförståelsen och 

innebär att man ska kunna koppla rätt språkljud till rätt bokstav. Förstå att vi i Sverige läser 

från vänster till höger, man ska även kunna klara av sammanljudningen för att därefter fokusera 

på själva textens innehåll (Fridolfson, 2008). 

 

I boken Grundelement i Wittingmetoden, förklarar Maja Witting de olika moment som metoden 

är uppbyggd på. Dessa tre är självständighetsarbetet, symbolinlärningen och arbetet med de 

innehållsneutrala språkstrukturerna (Witting, 1990). I den första så har eleven eget ansvar att 

välja det som de vill arbeta med. De barn som väljer att arbeta med bokstäver arbetar då med 

symbolinlärningen (Witting, 1990). Detta innebär att barnen får lyssna på olika ljud därefter 

hur det talade ordet låter, genom detta utvecklas den språkliga medvetenheten. När språkljuden 

är bekanta för barnen går de vidare till symbolerna och bokstäverna och till skillnad från LTG 

så lärs bokstäverna in i en bestämd ordning (1990). En viktig aspekt i den här inlärningen är att 

inga bokstäver får läras in med en koppling till en speciell bild, då detta kan göra att barnet får 

ett felaktigt begrepp av synonymen (Druid-Glentow, 2006). Det sista momentet är alltså arbetet 

med de innehållsneutrala språkstrukturerna och i den här fasen får barnen ljuda samman 

bokstäver. De behöver inte tänka på om ljuden bildar ett ord i denna fas, den innehåller olika 

steg. I den första så ska eleverna se på de språkstrukturer de övat och se om några av dem 

bildar ord. Det andra steget innebär att de även ska kunna se vilka ord man kan få genom att 

lägga till bokstäver och på så sätt bilda nya ord. Genom att göra på detta sätt får barnen 

utforska sitt eget språk och de lär sig söka i sin egen ordbank efter ord de känner till. När de 

funnit orden bearbetas allt detta i det sista steget genom exempelvis samtal eller 

dramatiseringar. De får även höra och skriva tidigare övade sammanljudningar och detta sker 

genom avlyssningsskrivning (Witting, 1990).  

 

Vad innebär då avlyssningsskrivning? Det är när pedagog och barn sitter tillsammans framför 

varandra och eleven skall lära sig att skriva ord via pedagogens tydliga artikulation av 

språkljuden. Barnet ska härma språkljuden och sen skriva orden, vilket förväntas ske korrekt. 

När allt detta är gjort presenteras hela texten (Witting, 1990). Eftersom metoden arbetar mycket 
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med eget ansvar så kan det även få en negativ effekt om barnet då inte pushas att utvecklas. 

Medan det även kan vara positivt att barnet genom att arbeta självständigt får erfarenhet av att 

kunna själv (1990). 
 

4.6 Kiwimetoden 

 

Metoden har utvecklats på Nya Zeeland och är en metod som lägger grunden i samtalet. Genom 

att barnet får en god språkutveckling kan den sedan gå vidare till att lära sig läsa och skriva. 

Metoden består av fyra så kallade grundpelare dessa är: 

 

o Högläsning 

o Gemensam läsning 

o Vägledd läsning 

o Självständig läsning 

 

Metoden arbetar med Storbok, som beskrivits ovan, denna används vid läsning, barnen sitter 

framför pedagogen och lyssnar på när den läser ur boken. I början så fokuserar inte pedagogen 

på texten, utan låter barnen svara på öppna frågor. Genom detta från barnen syn på ord på ett 

lekfullt och lätt sätt, samt att de kan upptäcka att man kan säga olika namn på samma sak, då 

lär sig barnet att ett ting kan ha många namn, det vill säga synonymer (Hedström, 2009). När en 

pedagog använder Storboken på detta sätt så kallas det att göra en bildpromenad.  

 

Högläsningen är till stor hjälp när barnen ska börja få förförståelse till läsningen som skall 

komma. Nästa del är att skriva upp barnens tankar på ett blädderblock detta sker under den 

gemensamma läsningen. Barnen ges stort utrymme för egna tankar och funderingar. I denna del 

framhävs ords betydelse samt även den grammatiska strukturen och man lägger stor vikt vid 

samtalet. Efter att den gemensamma läsningen avslutats går man över till den fas som kallas 

vägledd läsning (2009). I denna del tar barnen fram sina små böcker som är miniatyrer av 

Storboken, barnen arbetar med stöd från läraren. Innan de börja läsa så går de igenom historien 

igen. De samtalar om vem som är huvudperson och hur sceneriet är upplagt. De läser stycken 

högt och arbetar därefter själva med stycket, när alla läst klart samtalar de igen om stycket för 

att se om det finns någon underliggande mening som författaren försöker få fram, med mera. 

När barnen har kommit längre i sin läsutveckling blir vägledningsläsningen mindre och 

självständig läsningen kommer in som är den sista grundpelaren i kiwimetoden.  

 

Kiwimetoden hör till Whole language, alltså en metod som bygger på helordsmetoden, men 

kiwimetoden är inte en helhjärtad helordsmetod då den arbetar med ljudning och bokstäver. Det 

har förts fram kritik mot Kiwimetoden att den inte är vetenskapligt belagd och att barnen 

istället för att lära sig orden gissar sig fram utifrån bilderna (Hedström, 2009). 
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4.7 Bornholmsmodellen 

 

På 1980-talet genomfördes ett vetenskapligt forskningsprojekt på den danska ön Bornholm om 

hur språklig stimulering i förskolan påverkade den språkliga utvecklingen och läskunskapen 

under de 3 första skolåren. De byggde på flera mindre studier i Umeå under ledning av 

professor Ingvar Lundberg och det var också han som ledde projektet på Bornholm. Det gick ut 

på att man övade barnen i språklekar korta stunder varje dag. Alla förskolor på Bornholm var 

med i den språkliga undervisningen och som jämförelse hade man förskolor på Jylland där inga 

sådana insatser genomfördes (Dahlgren, 2006). Det visade sig att barnen som fått den språkliga 

stimulansen via språklekar hade en bättre utveckling i läsande och skrivande under de första 

skolåren. Man kom fram till att en bra läsutveckling består av fyra delar:  

 
1. språklig medvetenhet, särskilt fonemisk medvetenhet 

2. bokstavskunskap 

3. ett gott ordförråd 

4. motivation eller uppgiftsorientering 

(Lundberg, 2007, s. 7) 

 

Eftersom det inte generellt går att förutse vilka barn som kan få läs- och skrivsvårigheter, så 

ansåg man att språkstimulering skall ges till alla barn i förskolan. Ett barns naturliga nyfikenhet 

och lekglädje ansågs stimulera självkänslan och öka inlärningsförmågan. Då kommer barnet 

med stödinsatser att upptäcka hur språket och dess ljud är uppbyggt. Däremot så kan barn inte 

spontant upptäcka fonem, enligt Bornholmsmodellens synsätt, utan det behövs uppmuntra för 

att det ska förstås av barnen (Lundberg, 2007). Eftersom skrift inte är samma som det vi talar, 

så behöver barnen stimulans för att förstå att alla ord är hopbyggda av ljuddelar. Skrivet språk 

är inte heller som det språk vi talar. Ett bra sätt att låta barnen möta det litterära sättet att bilda 

meningar är att läsa högt för det på ett aktivt sätt. Enligt den här modellen så förespråkar man 

att ta pauser och prata om svåra saker eller nya ord. Det ökar begreppsbildningen och ger 

tillfälle till att knyta an berättelsen till lyssnarens erfarenhet. Barnen lär sig avkoda och förstå 

språket. De språklekar som man arbetar med delar man in i 5 olika kategorier:  

 
1. Lyssna på ljud 

2. Ord och meningar 

3. Första och sista ljudet i ord 

4. Fonemens värld – analys och syntes 

5. Bokstävernas värld- på väg mot riktig läsning 

(Lundberg, 2007, s. 7) 

 

Lekarna skall följas i bestämd ordning och genomföras högst en kvart om dagen efter en 

bestämd tidsplan, 15 veckor föreslås. Det grundläggande är att introducera språklekarna 

långsamt och sedan öka på dem med flera olika på samma steg. Det finns ett färdigt 

kompendium som pedagoger bör använda sig av, till de olika språklekarna. Det är också viktigt 

att inte hoppa över något steg i lekarna. Betydelsen av att känna av barngruppen är poängteras 

så att språklekarna anpassas till var barnen i gruppen är i sin utveckling. Olika grupper barn 

utvecklas i olika takt (Lundberg, 2007).  
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4.8 Val av inlärningsmodell och uppföljning 

 

Så hur ska man som pedagog välja en av alla dessa metoder, med dess olika negativa samt 

positiva sidor. I grunderna i läs- och skrivinlärning uttrycker Fridolfsson på att grunden till att 

välja metod är att minnas att alla barn är olika och alla barn lär sig på olika sätt, det är alltså 

viktigt att ha kunskap om många olika metoder. Många pedagoger plockar godbitarna från 

olika metoder och applicerar på barnen. Andra pedagoger styrs av de riktlinjer som deras 

huvudmän bestämmer att de ska arbeta efter (2008).  

 

Det är även viktigt att man som pedagog följer upp hur barnen utvecklas i läsutvecklingen. 

Vilket håll är de på väg åt måste jag ändra mitt tillvägagångsätt? Det man då bör titta på är 

exempelvis hur den fonologiska medvetenheten är. Har barnet en god bokstavskännedom, 

fungerar ordavkodningen för barnet? Detta bör kontrolleras helst under det första skolåret. Man 

kan även göra övningar som testar barnens ordförståelse. Genom att låta barnen läsa olika 

texter och diskutera dessa ser man hur barnens förståelse att förstå innehållet i texterna är, samt 

om de har läsflyt. Det är alltså viktigt att se hur långt barnen kommit i den fonologiska 

medvetenheten. Men viktigast av allt är att bibehålla barnens motivation (Söderberg, Juhlander, 

2007). 

 

I grunderna i läs- och skrivinlärning tar Fridolfsson upp att förskolan har en viktig roll att fylla 

för att arbeta och stimulera barns läs- och skriftspråksutveckling. Hon uttrycker att vi i 

förskolan via uppföljningsarbete, har det lättare att tidigt upptäcka barns språkliga svårigheter 

(2008). Hagtvet tar upp i sin bok att det är av stor vikt att förskolan arbetar med barns språkliga 

stimulans. Genom att man tränar språket i naturliga och meningsfulla sammanhang gör det att 

man knyter an till att få en god skriftspråksutveckling (1990).  

 

4.9 Sammanfattning 
 

Historien visar på att man inte sett på läs- och skrivinlärning som något viktigt för alla, men att 

detta har förändrats under århundradena som gått till att bli mer och mer relevant för 

allmänheten. Genom att samhället fått upp ögonen på hur viktigt det är med dessa förmågor, 

har diverse pedagoger utformat mängder med metoder för att på olika vis stötta pedagoger i 

förskolan till att skapa en god läs- och skrivinlärning för alla barn. Genom att förskolan utökats 

mer till att bli ett yrke och en utbildningsplats, istället för en mysplats, så har det utformats en 

läroplan även för denna verksamhet. Där tas det upp hur man ska arbeta och förhålla sig till 

verksamheten och de olika lärorna. Som pedagog i dagens förskola måste man kunna använda 

sig av modellerna för att få förståelse för vad läsning är, utan den grunden kan man inte gå 

vidare med barnen.  
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5 Förskolans roll 
 

Jag kommer här att gå in på hur förskolan genom utformningen av sina lokaler kan inspirera 

barnens läs- och skrivinlärning. Vidare kommer jag ta upp hur man även gynnar barnen genom 

att ha ett gott samarbete med såväl hemmen som biblioteken. Det är alltså en del av förskolans 

uppgift att delge lite av den litteraturskatt vi har, med böcker från Astrid Lindgren, Elsa 

Beskow, Gunilla Bergström (med sin Alfons) och även Lennart Hellsing (Widerberg, 2008). 

Men som i de flesta fall så gäller det att så att säga ha högt i tak när det väljs ut litteratur för att 

främja förskolebarnens inlärning. Det vore synd om alla bokval utförs av en av pedagogerna, då 

barnens egna val av böcker också kan ge mycket information som hjälper till i lärandet. 

 

5.1 Utformning av förskolans lokaler 
 

När det gäller utformning av förskolans lokaler och material är det något som inte alltid 

diskuteras vid planering och utvärdering av pedagogisk verksamhet (Wiklund, m.fl. 2004). 

Detta kan bero på att det inte finns några direkta bestämmelser om hur en pedagogiskt riktig 

förskolemiljö ska se ut. Det är inte reglerat i skollagen, läroplanen eller andra styrdokument 

från Skolverket. Detta enligt ett samtal med Skolverkets informationsavdelning (Thelander, 

2013). Det finns enbart allmänna råd och en del allmänna riktlinjer och i bästa fall betonar 

dessa att lokalerna ska vara ändamålsenliga. Det finns även en del ”allmänna publikationer” i 

ämnet. De kan sökas på Skolverkets hemsida under publikationer. Där finns en del om olika 

projekt och de kan rekvireras via Skolverket eller läsas som PDF-filer. Det finns alltså inget 

som reglerar hur den fysiska miljön ska se ut eller vilka pedagogiska föremål, som ska finnas 

för att främja barnens utveckling och lärande. Det framgår dock av de olika publikationer som 

Myndigheten för skolutveckling har utgett, att det är mycket viktigt med både den inre och yttre 

miljön (Thelander, 2013). I övrigt så styrs lokalerna av bestämmelserna i Arbetsmiljölagen för 

arbetsplatser. På Arbetsmiljöverkets hemsida finns information om lagen, i delen om 

Arbetsmiljölagens beskaffenhet 1§ står det bland annat att ”Det skall eftersträvas att arbetet ger 

möjligheter till variation, social kontakt och samarbete samt sammanhang mellan enskilda 

arbetsuppgifter” (Arbetsmiljölagen, 1977:1160). 

 

Lokalerna som förskolebarnen ska vistas i är viktiga. De ska anpassas till barnens behov. 

Reggio Emilia pedagogiken kallar rummet en kompletterande pedagog till de fysiska 

pedagoger som är där och arbetar med barnen. De lokaler som förskolan har bör alltså vara 

utformade så att det finns områden för alla aktiviter, skapande med mera och ett där högläsning 

kan ske i lugn och ro (Forssell, 2005). Där bör finnas böcker för högläsning, men även böcker 

med enbart bilder som barnen kan titta i och som man även kan använda till pseudo läsning 

eller fritt berättande mellan barnen och pedagogerna. Filmer anpassade för små barn kan visas 

och sedan får barnen återberätta vad som skett i filmen tillsammans med pedagogerna 

(Widerberg, 2008). Rörliga bilder på en skärm, såsom Tv-program och förinspelade filmer är 

nuförtiden en vanlig del av många, även mycket små, barns värld. Det språk som barnen där 

möter i sin hemmiljö kan vara bra att fånga upp och arbeta med i förskolan. Det anknyts då till 

det aktiva barnets egen värld, enligt Deweys tankar om antites (Egidius, 2009). Vårt kulturarv 

av idag är inte som förr i tiden. Britt Moberg sa i, i enligt med Dewey, om läroplan 80 att  

 
Rent allmänt bör det i de flesta situationer vara rimligt att utgå från 

elevernas verklighetsbild, bygga vidare på deras nyfikenhet och deras 

egna frågor 

    (Egidius, 2009, s. 65) 

 

Flanellogram, eller tavlor med bilder, ord, och bokstäver är också bra visuella hjälpmedel som 

inte är rörliga och därför kan användas till att fokusera på ett annat sätt i språkinlärningen. 
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Material som finns tillhanda för barnen och pedagogerna bör vara för både lek och lärande, 

vilket inte ofta är fallet (Wiklund, m.fl. 2008). Ett annat sätt att stimulera läs- och 

skrivutveckling utöver själva rummet kan vara storböcker eller någon slags bildpromenad som i 

Kiwimetoden (Fast, 2012). 

 

När det gäller språkstimulerande miljöer i förskolan så är det inte bara själva förskolelokalens 

utformning, själva lokalen, som är viktig. De resurser i fråga om material som böcker, filmer 

och övriga medel är alltså även de betydelsefulla. Men för att stimulera barnen, med hjälp av 

personalen, till att utveckla sitt språk och i och med det initiera läs- och skrivförmåga, är det en 

fördel om hela den omgivande miljön främjar denna inlärning (Fast, 2012). Rummet är inte 

bara en fysisk plats utan också en social plats som är mycket viktig. 

 

Hur stora barngrupperna är och hur många pedagoger det finns per barn är också en starkt 

bidragande del i hur mycket tid och kraft som kan läggas på aktiva och integrerade 

språkutvecklande aktiviteter. Inte heller detta finns reglerat av Skolverket, så det finns ingen 

nationell samstämmighet om alla dessa viktiga faktorer. Det är upp till varje kommun att 

utforma sina förskolor och det är då politiska beslut som avgör hur de kommunala förskolornas 

ekonomi och utformning blir (Thelander, 2013). Eftersom kommunerna i Sverige har väldigt 

olika ekonomi så blir det naturliga resultatet att förskolorna har helt olika förutsättningar för att 

bygga upp en inlärningspositiv miljö. Förskolan kan oavsett detta bygga upp nätverk och 

samarbeten med andra instanser och förskolor för att nå upp till målen utan alltför stora 

kostnader. Alla förskolor ska arbeta utifrån läroplanen, men har även utöver det möjligheten att 

profilera sig. Men även om en förskola inte vill profilera sig, så förekommer ofta 

återkommande mindre temaarbeten. För att stärka läs- och skrivinlärning kan de allmänna 

biblioteken vara samarbetspartners och bidra till temaarbeten. Förskolans pedagoger är enligt 

läroplanen ålagda att se till att barnen stimuleras och utmanas i sin språk- och 

kommunikationsutveckling (Lpfö98, reviderad 2010). Det finns även en bibliotekslag som 

bestäms av Sveriges Riksdag (det kommer en ny lag nu 2013). I den nya och i den gamla lagen 

fastställs att alla ska ha tillgång till ett bibliotek. Det finns reglerat hur det ska vara för 

grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan 

och högskolan. Men, även i andra fall, finns inget reglerat för förskolan, trots att det redan är 

här en stor del av grunden till vårt språk, läsande och skrivande läggs. I lagen nämns att det är 

ett minskande antal av ungdomar mellan 10-18 år som besöker bibliotek, då vore det ju bra om 

grunden för ett bra och kontinuerligt användande av våra folkbibliotek lades i så unga år som 

möjligt. Förskolebarnen faller i alla fall in under att alla har rätt till att ha tillgång till ett 

bibliotek (Departementsserie, 2012:13). Trots att förskolan inte nämns i bibliotekslagen så 

krävs det av förskoleverksamheten att de ska lära barnen om bibliotek och att de ska vänja sig 

med den miljön. En av förskolans inriktningar är alltså att se till att även de mycket unga 

barnen får ett positivt bemötande i sin kontakt med bibliotek och all litteratur som finns 

tillgänglig för dem där (Wiklund, m.fl. 2004).  

 

5.2 Förskolan och hemmen i samverkan 
 

En annan faktor som påverkar förskolepersonalens läspedagogiska arbete är samarbetet med 

hemmen och barnens vårdnadshavare (Widerberg, 2008). För redan i bebisåldern börjar barnet 

sin sociala interaktion med sin omgivning, som då mestadels består av föräldrarna. Enligt 

Vygotskij ingår de i den nära proximala utvecklingszonen, så redan där börjar barnet sin 

språkliga utveckling (Strandberg, 2006). Det stimuleras i sin hemmiljö. När det växer upp blir 

dess sociala interaktion påverkad av föräldrarna och hemmet. Till exempel om litteratur finns 

och används i hemmet så blir det en situerande del av barnets ”socio-kulturella-historiska 

praxis” (Strandberg, 2006, s. 11). Så den realiteten om barnen kommer från en läsande- eller 

lågläsande- eller icke läsande-miljö, kan spela roll när det lär sig läsa och skriva. Det är inte 
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helt avgörande för barnens kommande läsutveckling om de i hemmiljön kommer i kontakt med 

böcker och annat läsmateriel. Men det kan vara en fördel för barnen. Detta innebär inte med 

automatik att barn från icke läsande hem får problem med läsning och skrivning. För enligt 

Vygotskij så är det aktiviteterna, det som barnet gör, den kreativitet som barnet har i samspelet 

med andra som skapar lärandet (2006). Så det viktiga arbetet med barnen på förskolan 

inkluderar då även ett samarbete med barnens föräldrar och den hemmiljö som barnen lever i. 

Också eftersom det dessutom är en av demokratins grunder att alla ska ha möjligheter att 

påverka sin livssituation. Så föräldrarna spelar en stor roll i att se till att barnet får en bra 

grogrund. Det behövs alltså en förståelse om hur barnens hemförhållanden är för förskolans 

personal för det kan hjälpa pedagogerna i deras arbete. Även med tanke på Bernsteins tankar 

om den osynliga pedagogiken som många av dagens barn, enligt honom, har med sig hemifrån, 

men som vissa kanske inte har (Egidius, 2009) så är kunskap om barnets hela vardag viktig. 

Det kan gälla barn från andra kulturer och andra sociala ursprung. För det är ju så att, för att 

återgå till Vygotskijs tänkande om barnens vardagsbegrepp, att det är utgångspunkt för all 

undervisning. Man ska utgå från deras intressen och deras egen begreppsvärld, för att sen 

långsamt närma sig det som ska läras in. Då kommer motivationen för lärande och barnens 

naturliga nyfikenhet för det som ska läras att öka ordentligt (Egidius, 2009). 

 

5.3 Bibliotekets samarbete/förskolan  
 

För att ytterligare uppnå alla de mål och följa riktlinjerna rörande läsande och skrivande kan det 

behövas andra input för barnen och personalen. Ett nära samarbete med de lokala biblioteken är 

då också ett sätt att stödja barnens språkutveckling och är samtidigt både en källa av hjälpmedel 

och ett expertisstöd till förskolans personal. Bibliotekarier kan användas som resurser. Detta 

framgår till exempel av en rapport/utvärdering av ett projekt (Svensson, 2011). Projektet 

arbetade med en aktiv samverkan mellan förskola och bibliotek. Ett sätt att visa resultatet av 

arbetet var 190 intervjuer med barn, pedagoger och skolledare. De resultat man kom fram till 

var att kontakterna mellan förskola och bibliotek ökade. Många av förskollärarna valde även att 

utveckla den språkstimulerande miljön mera och hade flera tillfällen med högläsning. De 

arbetade också mer med det fria berättandet. 

 

Högläsning gör att de riktigt små barnen får en helhetsupplevelse av en bok. Sen kan barnen 

leka om boken eller så att säga läsa den själv under uppsikt. För lika viktigt som det är att 

barnen får kontakt med böcker så är det viktigt att de lär sig hur man behandlar böcker. En del 

böcker är kombinerade böcker och leksaker, men inte alla, och det är viktigt att barnen lär sig 

skillnaden. Det är ett sätt att senare socialisera sig med böckerna i biblioteksmiljö. Något som 

nämns i boken Inte bara läsvila är att det är viktigt att pedagogerna har läst den bok som det 

ska läsas högt ur. Samt att pedagogen inte tycker illa om boken. Då kan man istället välja en 

annan bok och låta en kollega läsa den andra boken vid något annat tillfälle. Barn är 

uppmärksamma och läsupplevelsen kan störas eller färgas av pedagogens negativa upplevelse 

av boken i fråga (Widerberg, 2008).  

 

För att kunna påverka förskolebarn i positiv riktning när det gäller läsande och sen sedermera i 

skrivande, behövs det att de får kontakt med böcker. Ett sätt är att besöka närliggande bibliotek.  

Det är även av vikt att bibliotekets personal är välvilligt inställda till sådana besök sen är det en 

fördel om bibliotekarierna har en utbildning som är inriktad på just barnböcker och barns 

läsande och lek i samband med läsande. Vare sig det gäller högläsning eller fritt berättande ur 

till exempel pek- och bilder-böcker eller andra former av att tillgodogöra sig text och bild, så är 

det bra om vissa faktorer är infattade i skeendet, på förskolan och på biblioteken (Wideberg, 

2008). I boken Inte bara läsvila… av Gertrud Widerberg finns mycket tänkvärt. Där redovisar 

hon sina tankar och idéer om ett samverkansprojekt som gjorts mellan bibliotek och förskola. 

Projektet fortlöpte under 3 år i Västra Götaland och det var dess regionbibliotek i samarbete 
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med Statens Kulturråd som stod för projektet. Avsikten med det var ”att stärka barnbokens roll 

och det läsfrämjande arbetet i förskolan samt utveckla ett tydligt samarbete mellan förskola och 

bibliotek” (Widerberg, 2008, s.6) I projektet deltog 20 kommuner eller kommundelar. Det var 

97 förskoleavdelningar och 20 bibliotek. Från varje bibliotek deltog en bibliotekarie. Antalet 

barn var cirka 1 800 stycken och nästan 360 stycken av förskolornas personal deltog. Eftersom 

projektet var verklighetsförankrat så tillvida att alla som deltog själva fick anmäla sig i början 

och även på nytt varje termin. Det gjorde att det blev mer en bestående attitydförändring och 

nya tankesätt, än bara en påtvingad situation och förändring under en tidsbegränsad konstgjord 

projektmiljö (Widerberg, 2008).  

 

När man ser till att stärka bokens roll och hög-läsning respektive läsning så är det viktigt att 

fånga upp barnens intresse. Det gör man genom att göra böcker tillgängliga och med rätt 

bokval. Ett riktigt bokval sker utifrån barnet och förskolans intentioner. Gemensamma bokval 

blir en bra bas för detta. För de små barnen kan coaching användas för att välja litteratur. En 

sorts problembaserad lärsituation, för att få rätt medel för att nå fram till läsutveckling. 

Enligt Gallwey så behövs det en tillbakagång i sättet att lära för att den som lär ska lära mer 

(Egidius, 2009). Pedagogens egna preferenser är inte alltid det rätta. Det behövs så att säga att 

pedagogen står tillbaka med sitt lärande och lär av barnet, för barnets läsupplevelse är dess 

egen och pedagogerna/bibliotekarierna bör fånga upp barnet där det är just då. När 

boken/böckerna sedan används, av pedagogen tillsammans med barnet i olika situationer, kan 

barnet gå helt upp i läsupplevelsen och ge den sin fulla närvaro. Det är enligt Gallwey en 

awareness som sedan valideras av pedagogen och då kan lärsituationen ge både barn och 

pedagoger en bra fortsatt grund för läsutveckling. Böcker av olika slag och tillgången på dem är 

en bra grund för läs och skrivutveckling. För att barnet ska kunna få ett förhållande och ett 

förhållningssätt till litteratur (Egidius, 2009). 

 

Men alla förskolor har ju, som sagt, olika förutsättningar när det gäller resurser och lokaler. Det 

gäller även det geografiska avståndet till, och möjligheter att ta sig dit, till bibliotek med barnen 

(Widerberg, 2008). 

 

När det gäller böcker så uppstår också frågan om förskolan ska äga eller låna böcker eller en 

kombination av bådadera (2008). Förskolorna har också olika utgångsläge när det gäller budget 

för böcker och läsfrämjande material. Det är ju så det ser ut i de flesta län, och alla får utgå från 

sina egna resurser. Oavsett om det är en pedagog som ensam väljer ut böcker från biblioteket 

eller om barngruppen får följa med och välja så kan de få bra hjälp av bibliotekets personal. På 

det sättet underlättas bokvalen så att de blir så relevanta som möjligt. Vilka sorters böcker som 

sen bör finnas på en förskola är diskuterbart. Det är bra om man har en blandning av köpta och 

lånade böcker. De köpta böckerna bör innehålla en mix av gamla, nya och ”klassiska” böcker 

som kan bestå av ett urval av den svenska barnboksskatten (Widerberg, 2008). Det är också bra 

att ha några böcker som rör speciella årstider, högtider detta för att undvika att det kanske är 

utlånat vid dessa tider på det lokala biblioteket, då har man alltid böckerna tillgängliga vid så 

att säga rätt tidpunkt. Andra bra så att säga fasta böcker föreslås vara böcker om känslor som 

sorg, avundsjuka, skilsmässor och böcker som rör värdegrunderna i vårt samhälle. Böcker som 

rör de olika genusperspektiven och olika kulturer är också bra som delar i ett slags 

grundbibliotek på en förskola (2008).  

 

På en förskola med flera avdelningar kan man välja att ha en gemensam bokhylla som är 

tillgänglig för pedagogerna att använda eller att ha flera böcker fast på varje avdelning. Det 

finns för och nackdelar med båda sätten. Det vanligaste är nog att det oftast är pedagogerna 

som styr vilka böcker som används (Widerberg, 2008). Via biblioteken och andra 

fortbildningsmöjligheter kan de få en förståelse för hur barn väljer och ”läser” böcker. I 

projektet (Widerberg, 2008) fick deltagarna delta i 3 olika föreläsningar. En om 
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bilderboksanalys av en bilderboksforskare och en om tvåspråkighet och språkstimulering. Den 

tredje basförläsningen rörde små barns språkvärld, boklek och berättande i en barngrupp, den 

som höll i den var litteraturpedagog och metodiklärare. Det framstår alltså som viktigt att de 

som ska arbeta med förskolebarnens lärande själva får ny input och kan finna nya sätt att se på 

sitt arbete med att främja läsande (Widerberg, 2008). Bornholmsmodellen är ett sätt att arbeta 

med text som kan knyta an till boklekar.   

 

När det gäller små barn så är det oftast högläsning som ger direktkontakt med böcker och 

läsande. De kan då inse att orden de hör kommer från något som är skrivet. Bilder i böckerna 

stimulerar till en början andra sinnen än hörseln, men via fantasin så kan barnen själva ge ord 

till bilderna i sin lek. Då kan pedagogerna fånga upp leken och arbeta vidare utifrån den och 

lästillfället/lästillfällena (Widerberg, 2008). Nya tankar och idéer lyfts ofta fram när pedagoger 

kan samverka. När det gäller den litteratur som ofta används på förskolor är det kanske inte så 

vanligt med barnböcker som liksom faller utanför ramarna med annorlunda budskap. Ett 

exempel som kom fram i det ovan nämnda projektet är Till Vildingarnas land av Maurice 

Sendak. En annan bok som dyker upp i tankarna i detta skede är Bill och Bolla av Gunilla 

Bergström (2008).    

 

Som titeln på G. Widerbergs publikation, inte bara läsvila, så bör även läsandet och lärandet 

inte bara förläggas till vilostunderna på förskolan. Ett aktivt läsande/lärande/lekande bör finnas 

integrerat vid så gott som alla stunder och tillfällen under barnens vistelse på förskolan. 

Speciellt, av barnen, uppskattade böcker kan också tillfälligt få följa med barnen hem eller 

tvärtom från hemmet med barnet till förskolan för att kompisar och ”fröknar” ska kunna få 

möjlighet att dela en läsupplevelse från hemmiljön (Widerberg, 2008). Som Vygotskij uttrycker 

sig, så sker den kulturella förståelsen och inlärningen, internalisationen, i ett bra förhållande till 

föräldrar och lärare. Barnen kan då lära sig med deras hjälp och sedan även själv fortsätta att 

utvecklas. I de bästa av förhållanden så har de vuxna i barnens förskolemiljö redan alla de 

kunskaper och kontakter som behövs för att kunna stödja läs och skrivutveckling på ett 

professionellt sätt. Men verkligheten ser inte alltid ut så (Wiklund, m.fl. 2004). 

 

Många förskole pedagoger är i den situationen att de både vill och behöver vidareutveckling i 

sin yrkesroll. I boken Leka Språka Lära – lärande lek om språk i förskola och bibliotek som är 

utgiven av myndigheten för skolutveckling nämns också det faktum att man ska börja med de 

vuxna för att sen gå vidare med barnen i förskolan när man ska utveckla kunskap. Boken tar 

upp mycket om att språkutveckling behövs för att få god läsförmåga (Wiklund, m.fl. 2004). Det 

som är en förutsättning för att utvecklingsarbete inom förskola och skola ska fungera, det som 

man tar upp i boken beror på många faktorer, bland annat skolledning och pedagogisk personal, 

föräldrar samt förstås ett politiskt klimat som stödjer detta (2004).  

 

”Målet är att utveckla förskolans kunskaper om barns lärande och språk samt att barns och 

ungdomars intresse för läsning ska förstärkas” (Wiklund, m.fl. 2004, s. 5). Även här 

poängteras att för att en bra språklig utveckling ska ske bör det vara ett nära samarbete mellan 

förskola och biblioteken. Myndigheten vill ha utveckling och skriver att boken ska vara en 

stödmateriel. De vill ”stimulera och inspirera och argumentera” (Wiklund, m.fl. 2004, s. 5) 

för att hjälpa personal så att de kan utveckla miljön och lärandet i förskolan. För att kunna 

använda sig av de kunskaper som finns både hos pedagoger samt bibliotekarier föreslås att 

dessa yrkesgrupper finner gemensamma riktlinjer. Det kan skapas med återkommande 

gemensamma möten och besök i varandras arbetsmiljöer (Wiklund, m.fl. 2004). Allt för att 

arbeta för läsfrämjandet hos förskolebarnen. Som sagt bör man starta med de vuxna för att 

senare kunna förverkliga kunskapen hos barnen. De flesta bibliotek har en lång tradition och 

vana med att ta emot besök från förskolan och att stimulera läsande. Detta kan förbättras genom 

att man utser en sambandsperson för att hålla ihop samarbetet mellan de olika ställena. En 
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kontinuitet behövs eftersom litteratur och kunskapskällor ständigt förnyas och förändras 

(Wiklund, m.fl. 2004). 

 

Högläsning och berättelser, antingen i förskolemiljön eller på bibliotek är ett sätt att arbeta med 

läsning. Forskningen visar att ”berättelsen och berättandet banar väg för och utvecklar en god 

och funktionell läs- och skrivförmåga” (Forsling, Högberg, 2004 s.21). Det framkommer flera 

mycket tänkvärda idéer och fakta i skriften från Skolverket. Funderingar om det som härleds 

från Vygotskij om påverkan av ”den närmsta utvecklingszonen” att berättande i 

samstämmighet med andra, kan som sagt, göra att barnet senare ensam klarar av det som det 

gjort med en annan människa tidigare. Ett givande berättande kan skapa ett emergent literacy, 

en pedagogisk syn som ursprungligen kommer från Marie Clay och som, enligt Eriksen 

Hagtvet leder till ett långsamt framväxande skriftspråk från mycket tidig ålder. Även Margaret 

Meek uttrycker att barn när de lyssnar på en berättelse ”flyttar in i skriftspråket” (Wiklund, 

m.fl. 2004 s. 21 och lär sig retorik och hur språket är uppbyggt. Pedagoger kan behöva få mer 

inspiration om berättarkonst som ett led i sin vidareutveckling. Även hur man berättar med 

hjälpmedel som till exempel animerad film eller praktisk skapande verksamhet som knyts till 

berättande. I början av ett barns möte med skrift och läsande så får man använda sig av andra 

medel än de som kanske används senare i ren skolmiljö. Det kan vara att skapa berättelser med 

barnen och inte bara med hjälp av böcker utan även med hjälp av föremål som finns i barnens 

miljö, eller av naturen själv (Wiklund, m.fl. 2004). 

 

När pedagogerna i förskola och experterna på biblioteken gör allt de kan för att främja barns läs 

och skrivförmågor, hur märks det då att man är på rätt väg? Kan vi vuxna verkligen förstå hur 

barnen uppfattar alla intryck? Det kan ju vara relevant att ha någon sorts mätstock för att se att 

strävansmålen uppnås. För cirka 25 år sedan påstod Bromfenbrenner att det inte går att se ur 

barnens perspektiv (Wiklund, m.fl. 2004). Ett barns sätt att reagera och agera på det som det 

hör och ser är alltid relaterat till den situation som det befinner sig i just då. De olika ekologiska 

miljöerna omkring påverkar barnets mikrosystem där inlärningen sker. Att veta hur barnet 

tolkar informationen är alltså svårt. Det är också de vuxna kring barnet som tolkar och försöker 

förstå barnets utveckling. En utveckling som också i hög grad beror på tidigare erfarenheter. Så 

det som förskolans pedagoger, föräldrar och bibliotekarier kan se av sitt arbete är i hög grad 

färskvara. Det är en pågående utveckling som de vuxna måste vilja se och tolka hela tiden. Ett 

samspel mellan barnet och de som ska lära ut. Det är där det går att se om utvecklingen hos 

barnet går framåt efter de riktlinjer som samhället vill att deras läs- och skrivkunnighet ska gå i 

(Wiklund, m.fl. 2004). 

 

5.4 Sammanfattning 
 

I kapitel 5 har jag tagit upp hur lokalerna på förskolor kan inspirera läs och skrivinlärning och 

vilka fördelar detta kan ge både barn och pedagoger. Hur lagar och förordningar styr och inte 

styr verksamheten och hur kommunernas ekonomi också styr förskolornas möjligheter. Jag har 

diskuterat hur hemmen och biblioteken kan vara samarbetspartners och hjälpmedel för att 

hjälpa till att skapa bra förutsättningar för läs och skrivkunnande hos barnen, samt hur viktiga 

de är. Hur olika stora pedagogers filosofier påtalar att allt måste ske utifrån barnens verklighet 

poängteras ävenledes. Samt att det gäller att fånga upp den som ska lära sig i stundens realitet 

och att de vuxna är ett medel och en resurs för barnen att nå målen utifrån deras egna 

premisser. 
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6 Metod  
 

Här nedan kommer jag att beskriva hur jag gått tillväga med val av forskningsmetod i den 

empiriska studien, samt tillvägagångssätt vid urval av personer. Vidare kommer det beskrivas 

hur mina intervjuer gått tillväga. Jag kommer även i detta kapitel ta upp äkthet och trovärdighet 

samt etiska förhållningssätt. Till sist kommer jag även att kritiskt analysera mitt val av metod. 

Syftet med undersökningen är att upptäcka hur pedagoger arbetar med läsning i förskolan. 

Även att se om det finns någon metod skillnad   

 

6.1 Val av metod 
 

Mina intervjuer har en hermeneutisk ansats. Detta sätt att intervjua ligger i linje med hur jag 

ville närma mig mitt syfte och frågeställningar. Den kvalitativa ansatsen innebär att man vill få 

en djupare kunskap via språket. Man måste även som forskare i den kvalitativa ansatsen ha en 

god överblick över hela forskningsfältet som är föränderligt. Därför måste man ständigt 

reflektera för att följa med (Patel, Davidson, 2003). Kvalitativ innebär vidare att intervjuaren är 

personlig. Som forskare i den kvalitativa ansatsen så har man en förutsättningslös attityd där 

forskaren ser varje situation med nya ögon (Olsson, Sörensen, 2007). Frågorna är flexibla och 

kan fördjupas under intervjuens gång. Den kvalitativa ansatsen bygger även på att man som 

forskare vill få en så djup förståelse och helhetsbild som möjligt av exempelvis hur förskolan 

arbetar med läsning och skrivning. Detta ligger alltså i en bra linje med mitt syfte då jag, inte 

som i den kvantitativa ansatsen, bara vill samla in data, utan även vill ha en mer personlig 

inriktning. Den hermeneutiska delen gjorde det möjligt för mig försöka tolka och förstå mina 

intervjupersoners upplevelser och känslor även utifrån deras tidigare erfarenheter (Olsen, 

Sörensen, 2007).  

 

Jag valde att använda mig av kvalitativa semi-strukturerade intervjuer. Detta innebär att man 

som ”forskare” har specifika teman som man håller sig till, en så kallad guide som man följer, 

Fördelen med semi strukturerade är att som forskare kan gå utanför ramarna på intervjuguiden, 

du behöver inte ta frågorna i ordning, samt att du kan ställa följdfrågor (Bryman, 2011). 

 

6.2 Urval 
 

Förskolan jag undersökt är belägen i en mindre ort i Småland. Pedagogerna jag intervjuade är 

mellan 30 och 40 år och har jobbat inom förskolan mellan fem och tjugotre år. Jag valde att 

intervjua två barnskötare och två förskollärare. Jag valde även att intervjua sex barn varav tre 

var flickor, åldern på barnen var tre till fem år. Valet av förskola var ett bekvämlighetsurval. 

Jag hade under min utbildning gjort min VFU- praktik där Enligt Bryman innebär det att man 

väljer personer utifrån geografisk närhet samt tillgänglighet (2011). Då jag i mitt arbete inte är 

ute efter jämförelser mellan personernas profession kommer jag i mitt resultat och analys 

endast att referera till dem som pedagoger. 

 

6.3 Genomförande 
 

Jag tog kontakt med förskolan jag ville intervjua om mitt kommande examensarbete och 

frågade om de kunde tänka sig att ställa upp som intervjupersoner. Jag tog därefter kontakt via 

telefon och frågade om det var okej att jag kom och intervjuade dem. Jag sammanställde 

samtyckesbrev (Bilaga 1) där jag förklarade syftet med min undersökning samt att det var 

frivilligt och att de kunde avbryta när som helst under intervjun. Jag sammanställde även ett 

samtyckesbrev till föräldrarna där jag förklarade att jag ville intervjua deras barn, de fick där ge 

sitt medgivande (Bilaga 2). När jag anlände den avtalade dagen så fanns det ont om tid, då 

dagsrutinerna är upplagda som de är, att få till att jag kunde gå undan med de olika personerna. 
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Därav genomförde jag intervjuerna under två dagar. Den första dagen intervjuade jag tre av 

pedagogerna på stunder som inte störde den vanliga verksamheten, under en av intervjuerna 

satt vi i ett rum där det är så att säga en ”genomfartsled”. De två andra genomfördes i slutna 

rum. Dagen efter intervjuade jag barnen samt den fjärde pedagogen, även här i genomfartsrum. 

Två av barnen satt jag med i slutna rum. Den fjärde pedagogen som jag intervjuade satt jag i ett 

slutet rum med och hon tog sig god tid med svaren. Intervjuerna tog allt från 2 till 19 min. 

 

6.4 Bearbetning och analys 
 

När jag hade intervjuat samtliga personer via inspelning, var det dags att transkribera texten. 

Jag satte mig ner i lugn och ro och lyssnade på dem och printade ner orden som sagts. Därefter 

satte jag mig med de utskrivna papprena och gick igenom varje fråga var för sig och 

antecknade kort vad varje person sagt. Jag sökte efter likheter och skillnader mellan de olika 

avdelningarna. Jag vävde sen samman resultatet med analysen för att på ett tydligt sätt redovisa 

vad pedagogerna sagt. 

 

På grund av att jag använt mig av en kvalitativ metod i min empiriska studie har jag kunnat ha 

en öppnare frågeställning och på detta sätt följa med i mina intervjupersoners tankar och 

åsikter, får att på så sätt kunna dra slutsatser och därmed kunna besvara mina forskningsfrågor 

(Bryman 2011).  

 

6.5 Trovärdighet och äkthet 
 

Mina intervjuer är baserade på urval som gjorts via tidigare relation till de valda personerna. 

Jag hade god kunskap om dessa personers kunnighet inom mitt forskningsområde. Jag gav 

ytterligare styrka till trovärdigheten genom att spela in intervjuerna. Vad är då trovärdighet? 

Bryman uttrycker att dessa två ord är synonymer till reliabilitet och validitet som används 

mycket inom den kvantitativa forskningen medan man inom den kvalitativa använder sig av 

äkthet och trovärdighet (2011). Om man ser närmre på vad Bryman säger om trovärdighet så u 

han på att det finns fyra delkriterier, dessa är; 

 

o Överförbarhet  

o Tillförlitlighet 

o Pålitlighet 

o Samt möjlighet att styrka och konfirmera 

   (2011) 

 

Äktheten kommer in genom att jag, som intervjuare, är ifrågasättande gentemot mitt eget 

arbete. Jag gav även intervjupersonerna möjlighet att påverka sin del av arbetet (Bryman, 

2011). Äkthet uppnås eftersom personerna gavs möjlighet att avbryta intervjuerna när de ville. 

Samt att de även erbjöds att lyssna på och redigera svaren både där och senare. Samt att tillfälle 

gavs att efteråt få se transkriberingen, det erbjudandet var något som de flesta avböjde. Genom 

detta gav mina intervjuer en så rättvis bild som möjligt av vad som sagts. Därigenom kan de stå 

för äktheten i mitt arbete. 

 

6.6 Etiska principer 
 

De etiska principerna är uppdelade i fyra delar: 

o Informationskravet  

o Samtyckeskravet 

o Konfidentialitetskravet 

o Nyttjandekravet 
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Dessa innebär att man ska informera personerna som ska intervjuas om att det är frivilligt att 

delta. De ska bli informerade om mitt arbetes syfte samt att de när som helst under intervjun 

kan avbryta (Bryman, 2011). Deltagarna får skriva på ett samtyckesbrev där de får bestämma 

om detta är något de vill delta i. Intervjuar man barn under arton år ålder måste man delge 

samtyckesbrev till föräldrarna för att få godkännande. De intervjuade ska ha total anonymitet, 

man får alltså inte tala med någon utomstående om den information som delgivits en. Detta går 

under konfidentialitetskravet. Sista punkten är att man delger personerna att det som blir sagt 

endast kommer användas i detta forskningsändamål (Bryman, 2011). Som tidigare nämnts 

delgavs personerna jag intervjuade om dessa etiska principer innan jag intervjuade dem. Jag 

meddelade även precis innan jag påbörjade intervjun, återigen, att de när som helst kunde 

avbryta intervjun samt att de sedan kunde få ta del av det inspelade materialet samt 

transkriberingen. Nästan alla avböjde dock detta, utom ett av barnen som gärna lyssnade på det 

han sagt. Flera av pedagogerna uttryckte dock en önskan om att få läsa det färdiga arbetet. 

 

6.7 Metod kritik  
 

Först så har jag valt att inte använda mig av de barnintervjuer jag gjorde, då dessa inte var 

relevanta för mitt arbete.   

 

Gällande mina intervjuer, trots tidig kontakt och förberedelse, så blev det rätt stressade 

situationer. Detta berodde, dels på att jag under kort tid behövde pressa in flera pedagoger samt 

barn, och att deras dagliga rutiner hindrade dem att ta god tid på sig. Det gjorde att frågorna i 

de flesta fallen inte kunde ta den tid de borde ha gjort i en lugnare situation. Endast en av 

pedagogerna kunde intervjuas i en lugn och stressfri miljö. Jag inser så här i efterhand att jag 

kunde ha skickat ut frågorna till personerna innan, så de haft tid att läsa igenom dem och i lugn 

och ro kunnat tänka över sina svar. Jag hade då kunnat få mer genomtänkta svar. Den risk som 

då kunde ha uppstått, är emellertid, att svaren kunnat bli tillrättalagda. Antingen utefter vad 

intervjupersonerna trott sig om att jag önskade få för svar eller svar som anpassats till deras 

föreställning om förskolans mål. Som det var nu så blev svaren oövertänkta men säkerligen 

sanningsenliga. Så båda tillvägagångssätten har negativa och positiva aspekter. 
 

Jag kan, så här i efterhand, tycka att det var obetänkt av mig att inte intervjua några pedagoger 

från de allra yngsta åldrarna. Detta eftersom även små barn har ett språk, även innan de kan 

tala. Det hade varit intressant att se hur de jobbade med språk och skrivinlärning med den 

barngruppen. Använde även de sig av Bornholmsmodellen med koncentrerade samlingar om 

språk och text? Jag har även under analysen upptäckt att frågan om uppföljning, måste ha 

tolkats olika av pedagogerna jag intervjuade. Jag som intervjuare borde kristalliserat ordet 

”uppföljning” bättre. Det framgick inte om jag avsåg uppföljning av och med barnen eller 

uppföljning pedagogerna emellan. Svaren jag fick omfattar därför båda varianterna. Men på 

grund av den ansats jag valt så anser jag de båda varianterna som relevanta för mitt arbete. 
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7 Resultat och analys 
 

Jag valde att använda en kvalitativ semi- strukturerad intervju med en hermeneutisk ansats. Här 

nedan har jag analyserat mina intervjuer med pedagogerna. För att jag lättare skulle kunna 

analysera svaren jag fått, har jag transkriberat de röstinspelningar jag gjorde med personerna i 

min undersökningsgrupp. Genom detta kunde jag på ett tydligt sätt analysera och därmed skriva 

ner vad för resultat jag kommit fram till. Jag hade 8 frågor som ställdes för att utröna om svaren 

stämde överens med mitt syfte och frågeställningarna. Det var 4 pedagoger på en förskola i en 

mindre ort i Småland, som svarade på frågorna som ligger till grund för min analys. De 4 

pedagogerna är 2 förskollärare och 2 barnskötare, de arbetar i 3 olika barngrupper som spänner 

mellan åldrarna 3 till 5 år. 

 

Jag har valt att redovisa varje fråga för sig för att tydligt redovisa pedagogernas svarsresultat. 

Jag kommer även i detta kapitel koppla relevant litteratur till denna resultatanalys, samt att 

hänvisa till pedagoger som är tillämpliga för resonemanget. 

 

Vilken är er centrala metod, för att stimulera läsning och skrivning i förskolan? 

 

Fridolfsson tar i sin bok upp att man som pedagog bör ha kunskap om många 

läsinlärningsmodeller, då det inte finns någon mirakelmetod som lär alla barn att läsa (2008). 

De pedagoger jag intervjuade sa att de arbetar utifrån Bornholmsmodellen, de har tidigare 

använt denna modell, men gick över till en annan som heter Språkeri Språkera. Dom har nu 

återgått till Bornholmsmodellen.  

 

för först börja vi med Bornholms modellen, så skulle vi inte ha 

den. Så skulle vi ha språkeri språkera Å sen skulle vi gå tillbaka 

till Bornholms modellen. Så nu är vi på Bornholms modellen 

igen.  

 

De poängterade att de tycker att det känns som något nytt, även om det är en omstart av samma 

modell som de arbetat med förut. Det framgår att pedagogerna förknippar ordlekar, rytmik, 

sång och utökat arbete med skrivning, som metoder tillhörande Bornholmsmodellen. Två av 

pedagogerna anser dock att man bör anpassa modellen efter de enskilda barnen. En annan 

pedagog sa så här under intervjun: 

 
Vi ska ju börja med Bornholmsmodellen nu, vi har ju inte hållt på med 

den på ett tag. Vi har ju gjort det förut men nu ska vi börja om igen. 

Men jag skulle vilja säga att vi jobbar utifrån barnen, alltså var barnen 

är någonstans. Att man liksom, ja jobbar utifrån deras behov vart dom 

är nånstans och sen att vi ska ha Bornholmsmodellen som grund. Att 

man plockar ut det som passar bäst så att säga. Att man inte kör en ren 

metod för det funkar ju olika för olika barn tycker jag i alla fall. Så är 

det tänkt att vi ska jobba i alla fall.  

 

Det anses då att man inte bör jobba med den som en ren metod, för den passar inte alla barn. 

Forskningen påvisar ändå att Bornholmsmodellen är effektiv för hela grupper av barn och att 

den ska anpassa utbildningen utifrån gruppen, Bornholmsmodellen är inte direkt individ 

anpassad (Lundberg, 2007). Synpunkten är relevant för att fånga upp barnen utifrån var barnen 

är någonstans, mer i stil med Vygotskij´s teorier, där lärandet sker utifrån barnets närmaste 

utvecklingszon. Där man således bör känna till barnets sociokulturella historia för att anpassa 

det utifrån det specifika barnets utvecklingsmöjligheter (Strandberg, 2006). En pedagog 
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poängterar att modellen kommer med i allt man gör dagligen. Essensen av en av pedagogernas 

redogörelser för vad modellen är;  

 
att där finns ju en tydlig strategi hur man ska gå tillväga med ett 

upplägg där man succesivt lägger på, i samlingar. Att man sitter 

längre koncentrerade stunder, jobbar på olika vis med språk i allt 

möjligt och det är ju som vi säger att språket kommer ju in i allt. I 

matteinlärning, i rörelse, i allt skapelse, i allt. Och där jobbar vi ju 

med allt likväl som vi har det i talet när vi läser sagor, skriver 

ordbilder. Alltså vi har det ju runt omkring oss och använder det som 

verktyg. Hela tiden i allt vi gör, det är en röd tråd i allt.  

 

Detta som hon säger är i enlighet både med läroplanens intentioner samt med 

Bornholmsmodellen utformning (se rubrik 3.6.7 Bornholmsmodellen). 

 

Hur tycker du att den metoden fungerar i verkliga livet i ert arbete på förskolan? 

 

Det uppfattas som att tolkningar av Bornholmsmodellen skiljer sig från varandra på förskolan, 

då den praktiseras olika på de avdelningar som finns. Av de intervjuade så uttryckte två av dem 

att de inte är så duktiga på att införa det i det dagliga livet. De menade på att det går ofta i 

perioder att följa modellen och då det brister beror det oftast på grund av tidsbrist. 

 

Det kan ju jag känna när dom är som… Som behöver lite extra 

som kanske inte har intresset och har det väldigt svårt för att 

man har… det brister där tycker jag, att man har inte tid å 

kanske hjälpa dom 

 

Detta skär sig mot läroplanen då den säger att det är en stor del av förskolans arbete att 

”stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och 

intresse för den skriftspråkliga världen” (Lpfö98, reviderad 2010 s.7). Pedagogerna uttrycker 

dock att när det väl praktiseras fungerar det bra. En av dem anser att det blir mer lättillgängligt 

att införa läs- och skrivövningar genom Bornholmsmodellen och uttrycker sig såhär; 

 
Man kan synliggöra talet och de skrivna språket på ett helt annat vis å 

få barnens förståelse för vad det innebär.  

 

En av de utfrågade pedagogerna anser att tidigare erfarenheter av modellen kan färga av sig på 

det dagliga arbetet och då inte bli enhetligt på hela förskolan. Detta tar Fridolfsson upp i sin 

bok, att valet av utlärningsmodell bygger oftast som alltid på en erfarenhetsbaserad kunskap 

snarare än att pliktroget följa en metod (2008). En av pedagogerna uttryckte även oro över att 

inte hinna med den enskilda individens läsutveckling och som tidigare nämndes kan detta vara 

en viktig tanke, då Bornholmsmodellen som sagt inte specifikt riktar sig till den enskilda 

individen, utan är en gruppbaserad inlärningsmetod (Lundberg, 2007). I grupplekar så 

stimulerar barnen varandra och alla ska lyckas tillsammans. Men överlag känns det som att 

pedagogerna vill förbättra sina kunskaper av modellen för att kunna arbeta med den i det 

dagliga arbetet på förskolan. 
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Ni har ju en central metod, tycker du att det behövs?  
 

Svaret blev att det behövs en central modell för att underlätta för barnen när de börjar i 

förskoleklass, eftersom de i dessa också arbetar utifrån samma modell. En av pedagogerna 

uttryckte att det känns som om att det är en klar linje att jobba efter en gemensam modell. Det 

tydliggör hur arbetet ska ske.  

 

ja det tycker jag för allt, alltså det blir ändå en röd tråd en klar 

linje nåt man kan jobba för gemensamt. Det blir alltså.. Man 

kan tydliggöra allt alltså. Det är lätt att det bara grenar upp sig 

allt så här om man inte har nån gemensamt mål att det är så här 

vi vill jobba det är så arbetet ska se ut att man ändå har en 

grund 

 

Men en annan säger att några pedagoger gör om modellen utifrån deras egna tankar och 

situationer i sitt arbete. Detta kan visas på genom en av de andra pedagogernas åsikt; 

 
 Så jag, jag skulle hellre vilja säga att man försöker hitta inspiration 

lite överallt och använda det bästa och inte bara ta en ren, nu ska vi 

bara jobba med det här, för det är ju inte alltid det funkar för den 

barngruppen man har tycker jag.  

 

Om modellen följs kan, som även nämns, pedagogerna stämma av arbetet och göra 

uppföljningar mot målet i vilken barngrupp som helst. Att arbeta med språklekar enligt 

Bornholmsmodellen kan minimeras till ca 15 minuter per dag, men kunskapen om hur 

modellen kan inlemmas i det dagliga livet på förskolan verkar inte vara förankrat (Lundberg, 

2008). Om de arbetar så, framkommer ett resultat som kan lämnas över till förskoleklassen vid 

överskolningssamtalen.  

 

Alltså dom har ju inte lite,. Man ska ju ha det här 

överskolningssamtalet sen vet man ju inte hur mycket dom tar 

sig till för varje barn då. För dom kanske bara tar gruppvis så 

här långt har dom kommit. 

 

Dessa överskolningssamtal sägs, av pedagogerna, upplevas som otydliga eftersom det inte finns 

någon uppföljningsverksamhet mellan förskola, förskoleklass eller skola. Då förskolan är en 

stor del av nutidens barns lärandemiljö, uttrycker myndigheter att förskola, förskoleklass och 

skola ska ha mer samarbete, men detta är ännu tydligen luddigt upplevt här. Däremot om de 

olika professionerna hade ett bra sammarbete så kunde man ha sett vad som gjorts rätt och vad 

man behöver jobba mer på. Om man har ett fungerande samarbete kan man tidigare fånga upp 

de barn som ligger i riskzonen. Detta kan då hjälpa till så att det inte blir mer bestående 

svårigheter (Fridolfsson, 2008). 
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Hur ser samarbetet med ert bibliotek ut? 

 

Förskolan utför besök på sitt bibliotek var tredje vecka, med alla barngrupper var för sig under 

olika dagar. Alla utom ett till två-åringarnas avdelningar. Varför det var så togs inte upp. 

Vygotskij uttrycker att graden av barns kontakt med böcker och läsning kan ha del i hur de 

utvecklas i sin läs och skrivinlärning (Strandberg, 2006). Även så små barn kan, om biblioteket 

har en barnbibliotekarie, introduceras i biblioteksmiljön på anpassade premisser och därmed 

börja på ett mönster som sedan kan utökas med stigande ålder.  

 

Ja, vi går ju på sagostund var tredje vecka, alla grupper utom 

ett och tvååringarna då och sen har hon gjort iordning en 

bokpåse på tio böcker som vi tar med oss tillbaka så har vi dem 

i tre veckor då. 

 

Men den gruppen barn får alltså inte via sin förskola komma till biblioteket. Trots att även de 

har ett språk som kan utvecklas och är ett viktigt led i dess utveckling, som Malaguzzi säger, 

”ett barn har hundra språk men berövas nittionio” (Forssell, 2005, s. 189). Förskolan skulle 

därför vinna på att inkludera de riktigt små. Men för alla barn gäller det att det är viktigt att 

bibliotekarier och pedagoger tillsammans kommer överens om hur man kan utforma besöken så 

att man inspirerar barnen till läsning Widerbergs projekt är en bra källa till hur andra förskolor 

lagt upp bibliotekssamarbetet (Widerberg, 2008).  Ett bra samarbete mellan de två forumen, 

kan ge bra förutsättningar för att både barnen och i förlängingen även deras föräldrar får en 

bättre biblioteksvana. Det skulle inte vara så svårt för den här förskolan som har så kort 

”resväg” till sitt bibliotek. Pedagogerna berättade att på biblioteket bjuds barnen på en 

sagostund med två till tre böcker som, utvalts och läses av bibliotekarien. Denna ställer även 

iordning en bokpåse på tio böcker, anpassade till barnens åldrar, som de får ta med till 

förskolan. 

 

Å vi får ju ha böckerna väldigt länge här innan vi behöver 

lämna tillbaka dom. Så vi hinner ju verkligen.. ja att man känner 

att man.. alla får sin tid och verkligen gå igenom sina böcker 

och man landar där. 

 

Här saknas en viktig bit i samverkan mellan de olika yrkena, bibliotekarien har kunskap som 

kan delas med förskole pedagogerna, men även de har kunskap som är viktig (Wiklund, m.fl. 

2004).  De ”känner” sina barn och har troligen också kunskap om passande barnlitteratur som 

bör tas tillvara. Om förskolans personal fick vara med och välja böcker till bokpåsen skulle det 

erbjuda barnen en annan vinkling till litteratur. Det som är bra är att de uppger att lånetiden är 

generöst tilltagen och ger stort utrymme till att alla böcker hinns med. En av pedagogerna ger 

även utrymme till att låta barnen frossa i att låna böcker utifrån deras eget intresse efter 

sagostunden.  

 
Så de är ju en sagostund där alla sitter samlade och sen efter det så får 

barnen e gå å frossa i böcker. Många gånger tilltalar de ju bilderna på 

framsidan men dom kan också ha pratat om tidigare. 

 

Det samarbete förskolan ifråga har med sitt bibliotek borde vara mycket annorlunda. Inte bara 

Wiklund tar upp vikten av det utan även Widerberg (2008) uttrycker att det är viktigt att 

barnens egna preferenser tas tillvara och även att pedagogerna får välja böcker i samråd med 

bibliotekarien (2008). I den gruppen som låter barnen själva låna böcker knyter pedagogerna an 

till böckerna under själva verksamheten på förskolan, genom teman och via lek. Om temat är 

cykliskt återkommande lånar man även om litteraturen.  
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alla får sin tid och verkligen gå igenom sina böcker och man landar 

där. Och mycket använder vi i ju vårt arbete också att vi återknyter där. 

 

En av pedagogerna tar upp under intervjun att man endast läser böcker innan maten eller efter 

önskemål. Det går emot det som man kommit fram till i samverkansprojektet som gjordes i 

Västra Götaland (Widerberg, 2008). Läsning är så mycket mer än bara det som de gör. Men 

sedan säger samma pedagog i frågan om bibliotekspåsar, att hon uttrycker att man ska läsa dem 

ofta och mycket under samlingarna, då detta är i enlighet med Bornholmsmodellen att man ska 

läsa mycket.  

 

vi läser i vi har börjat lite nu att försöka läsa innan maten för vi 

var ju det ingår ju i den här Bornholms modellen att man ska 

läsa mycket så då sitter vi på mattan och så läser vi å så får dom 

som vill lyssna, dom flesta sitter faktiskt där kommer lite om 

dom. 

 

Detta tyder på att introduktionen som pedagogerna fått om modellen de ska arbeta efter inte har 

satt sig riktigt ännu. Enligt Krathwohl´s Taxonomy så har de inte ännu fullt ut internaliserat den 

nya pedagogiken. De befinner sig troligen fortfarande på nivåerna Knowledge och 

Comprehension (Airasian, m.fl. 2001). Två av pedagogerna anser att de inte använder sig av 

biblioteket så som de borde, speciellt inte eftersom som de har biblioteket endast en minuts väg 

från förskolan. En pedagog uttalar sig om att hon gärna hade sett mer samarbete med 

biblioteket överlag, samt även mer läsning och mer möjlighet att jobba med bokstäver. Samt att 

ta tillvara på den kulturskatt som finns så nära. 

 

jag hade gärna sett att det hade utökats på nått vis så att man… 

överlag det här med bibliotek och läsning och bokstäver att man 

hade tagit tillvara på det vi har. Vi har ju ändå ett bibliotek en 

minut härifrån. 

 

De En annan påtalar att samarbetet kunde vara bättre, att det utöver de regelbundna besöken 

enbart blir av vid önskemål från barnen. Det är då det blir tal om något som det behövs 

litteratur till som det blir extra besök. Vilket ju i sig är pedagogiskt i riktlinje med den 

bibliotekslag som fastställer att alla har rätt att ha tillgång till ett bibliotek (Bibliotekslagen 

1996:1596.) 

 

Hur ser samarbeten med hemmen ut när de gäller böcker och läsning? 

 

Förskolan är en plats där mycket händer intrycken flödar in över barnen dagligen. Därför 

behöver de ventilera denna ström av information och denna plats blir hemmet. Föräldrarna 

behöver alltså få information om vad förskolan arbetar med så de kan stötta barnen (Dahlgren 

m.fl. 2006). 

 

Ett barns språkinlärning börjar i hemmet. Det börjar redan vid föräldrarnas första kontakt med 

barnet direkt efter att det har fötts. Föräldrarna börjar prata med barnet, inte för att lära det ett 

språk utan för att de vill ha kontakt, de ”bjuder in barnet till ett socialt samspel”(Strandberg, 

2006 s. 50). Sedan fortsätter språkinlärningen naturligt i barnets fortsatta liv i sin hemmiljö. Så 

barnet lär sig ett språk i hemmet. Men som Hagtvet säger så är det så ”att barn utvecklar olika 

språkliga färdigheter” (Eriksen, Hagtvet, 2007) och det beror på barnets erfarenheter. Det 

hänger i sin tur ihop med vilken stimulans det får från hemmet. När jag ställde frågan om 

samarbete med hemmen uttryckte pedagogerna sig såhär: 
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P-1- Tystnad… Ja du den är nog obefintlig. skrattar lätt 

P-2- Det är ju inte så att vi skickar hem nånting eller att vi liksom Jaa 

på det viset kanske samarbete. 

P-3- nnnneej jag kan inte säga att vi har något samarbete med hemmen. 

P-4- ja det är nått vi har pratat jätte mycket om just härinne 

 

Den avdelning som hade ett positivt samarbete med biblioteket har även en positiv inställning 

till samarbete med hemmen. Där har föräldrarna visat positiva reaktioner på biblioteksbesöken 

och diskuterat med pedagogerna sina egna tillkortakommanden i sina försök att tillfredsställa 

barnens läsbehov. Widerberg tar upp att man kan dela ut en sorts föräldrafolder för att få med 

sig föräldrarna i samarbetet mellan bibliotek och förskola. För att därigenom stärka barns 

läsning. I foldern fanns förklarat nio olika skäl till varför man ska läsa för sina barn det tionde 

skälet fick barnen tillsammans med sina föräldrar komma fram till tillsammans (2008). 

Föräldrarna ser behoven hos barnen och ser förskolan som ett komplement till detta läsbehov 

och ser att förskolan tillfredsställer en del av detta. Bibliotekets öppettider förhindrar många 

föräldrar att komplementera förskolans aktiviteter ifråga om läsning. Många föräldrar tycker;  

 

Att man ska högläsa man ska vara närvarande och att det är ju 

nånstans man kan leta fakta och grejer.  

 

Det framgår inte av den här analysen om hur många föräldrar som uttryckt sina tankar om 

detta. Två pedagoger säger i intervjun att kontakten med hemmen är näst intill obefintlig. Dom 

vet ingenting om vad som läses i hemmen och föräldrarna får endast information om vad som 

läses på förskolan vid förfrågan.  

 

Alltså vi, alltså vi berättar ju för föräldrarna om var barnen är 

om dom.. Å när dom frågar å så. Åå om föräldrarna säger nått 

om läser mycket hemma, att dom har ett väldigt intresse 

försöker man ta tillvara på det. Det är ju inte så att vi skickar 

hem nånting eller att vi liksom Jaa på det viset kanske 

samarbete utan det är mer om dom kommer och säger att dom 

är väldigt intresserade så då försöker man ta tillvara på det å. 

 

Avdelningen informerar alltså om läsförmågan men de skickar inte hem någonting. Däremot 

försöker de fånga upp signaler om läsintensiteten i hemmen. Om något av barnen visar 

ointresse för läsning så stämmer man av med hemmen då situationen kan vara annorlunda där 

eller om man kan lösa det på något annat sätt. 

 
Vi har… det är lite, jag vet inte vad jag ska säga… Små abc droppar 

kallas dom. Dom får dom utdelade små skrifter på BVC bland annat, 

men vi ska försöka se om vi kan knyta an lite med biblioteket att man 

kan få låna hem och göra det lite aktuellt igen det här då från… vår 

vision är ju att man kan få göra lite bokpåsar som dom kan få låna hem 

till hemmen då. 

 

Den avdelningen med uttalade hemkontakter har en vision om att starta upp ABC droppar, 

influerade av de små broschyrerna från BVC om vitaminer, De vill börja med att i samråd med 

biblioteket skicka hem en mindre bokpåse med utvalda böcker. Pedagogen jag intervjuade 

uttrycker att om man kan skapa en brygga mellan biblioteket och förskolan samt hemmen, så 

kan man motverka att föräldrarna känner tillkortakommande i att tillgodose sina barn med 

böcker. Det kan även öka på de språkliga influenser som barnen kommer i kontakt med. De har 

tagit upp denna vision med hela förskolan vid ett flertal tillfällen, men det är fortfarande endast 

en vision. Det skriftliga språket måste det till en viss information för att kunna erövra. I Sverige 
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har det mest lagts på skolan att stå för den skriftliga utvecklingen och nu även på förskolan för 

språkstimulering. Så förskolan och hemmen har varsin del i att ge våra barn ett talat och skrivet 

språk. För att detta ska kunna uppnås behövs samarbete (Eriksen, Hagtvet, 2007). 

 

Hur arbetar ni i det dagliga arbetet med läsning och skrivning på er förskola? 

 

De uppger att de läser sagor vid sovvilan i den aktuella förskolan eller när något barn själv 

hämtar en bok. Enligt pedagogerna läser man inte varje dag och inte för alla barn. I viss mån 

arbetar man med ordlappar. 

 

Å så är de ju som sagt skrivningen då, de med ordlapparna eller 

att dem försöker skriva på sina egna teckning sitt namn och man 

visar först och så skriver dom av å de är ju så vi jobbar nu. 

 

Detta är i linje med Ulrika Leimers modell LTG och även Öjaby modellen. LTG arbetar 

mycket med ordsamlingslådor, detta är återläsningsfasen i denna modell (Fridolfsson, 2008). 

Men den modell förskolan ska använda talar inte om ordlappar utan talar om språklekar som 

ska utföras i en vis ordning (Lundberg, 2007). Man låter även barnen skriva sin bokstav eller 

sitt namn på teckningar, alternativt så visar först pedagogen och låter barnen skriva det 

resterande. Det verkar som att pedagogerna inte riktigt är insatta i hur Bornholmsmodellen ska 

utföras då den är en strikt metod med eget utarbetat material, som användes på ett speciellt sätt 

efter en tidsplan (Lundberg, 2007). Photostorys används i förskolan och vissa barn vill själva få 

skriva till saker på bilderna; 
 

Lika väl som nu när vi håller på med Photostory med barnen, det är ju 

en del barn som vill sitta och skriva till sina egna bilder. 

 

Rim och ramsor används samt att barn som redan har ett intresse eller har kommit lite längre 

får hjälp med att ljuda ord. I boken ramsor- hur och varför? genom att använda sig av rim och 

ramsor kan barn använda sig av sin kreativitet för att kunna utveckla sitt språk förståelse och 

även kunna träna sitt uttal av ord (Werme, 2006).  Bornholmsmodellen använder sig av rim vid 

analys och syntes, när de arbetar med fonem (Lundberg, 2007). Man kan använda ramsor på 

olika sätt för att träna svåra ljud samt språkmedvetande. Ramsor kan också förmedla kunskap 

om olika teman eller beskriva vardags händelser som rabblas bara på skoj. Allt detta främjar 

språkinlärningen enligt Werme (2006). Förståelse för bokstäver och att barnen ska känna igen 

dem används delvis, men hur detta görs omnämns inte. Vid temaarbeten skriver ibland 

pedagogen ner ord från temat på lappar och talar om det med barnen. Ett exempel på detta som 

pedagogerna tog upp var om plantera växter där de skrev namnen på plantorna. 

 

– Vi skriver till om vi till exempel odlar då, de här är paprika å 

så skriver vi ordet PAPRIKA. 

– nu har vi ju jobbat mycket med tema alltså det här vi har hållt 

på med våra fröer och växtlighet och allt det här och från å sitta 

med händerna å gräva runt i jorden och sätta våra fröer så går 

det ju över i å att man vill skriva ner å man ifrågasätter vad, jaa 

sätta namn på det vi jobbar med tillexempel dom här olika 

frukterna och fröerna. Vi läser om de för barnen och dom 

återberättar gärna. 

 

Detta hade ju varit ett bra tillfälle då att använda sig av naturen som ett rum (Widerberg, 2008). 

Barnen får även peka ut sin bokstav och lär sig då även att känna igen kamraternas bokstäver. 

Pedagogerna läser ofta högt om ämnet som temat gäller. Barnen brukar då spontant vilja 
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återberätta vad man gjort och hört under temaarbetet eller rita det. De som kommit längre i sin 

skrivutveckling får hjälp att skriva ner sina tankar och upplevelser, detta sker dock oftast endast 

på barnens initiativ. Pseudo skrivning uppmuntras eftersom barnen som sagt gärna vill 

nedteckna vad de gjort. I de fallen kan pedagogerna använda sig av kunskaperna om Trial and 

Error enligt Skinners principer om positive reinforcement (Norén,Westin, 2005) eftersom 

barnens egen skrift upprepas tills det så småningom blir ett riktigt skriftspråk och därför också 

behöver uppmuntras under den processen. 

 

Hur arbetar ni med uppföljning av läsning och skrivning i ert dagliga arbete? 

 

Tre av pedagogerna nämner veckoplaneringen som ett tillfälle att reflektera över hur långt 

barnen har kommit och var gruppernas nivå ligger. 

 

vi brukar ju ha på planeringen på fredan då, så brukar vi ju gå 

igenom hur veckan har varit och då brukar vi ju liksom kanske 

kolla på dom här då hur det har gått med dom här 

skrivningarna och hur vi har gjort med våra grupper och hur 

dom vilken nivå dem är på, å om dom gillar att lyssna på böcker 

och hur sagostunden har varit och lite så 

 

Enligt förskoleplanen arbetar man inte mot ett uppnående mål, utan man har strävans mål i sin 

verksamhet. Vilket innebär att inte klassificera eller betygsätta barnen. I Bornholmsmodellen 

måste man vara följsam och lyssna in barngruppen så man inte går för fort fram, alltså måste en 

kontinuerlig uppföljning ske så att de steg man går igenom är förstådda (Lundberg, 2007). Men 

någon sådan uppföljning verkar inte dessa avdelningar ha. Utan verkar mer som de följer upp 

sina egna arbetsmetoder och där fångar upp var barnen befinner sig enligt den pedagogik de 

lever efter. Så om problem upptäcks försöker man vidareutveckla inlärningen på andra sätt i det 

dagliga arbetet. Vid större eller specifika problem, som till exempel problem med att uttala 

vissa bokstäver, samtalar man först med sina kollegor för att med föräldrarna på 

utvecklingssamtalen, samspråka om hur man ska stödja barnet.  

 

Om du tillexempel hör ett barn som kanske har svårt med nån 

speciell bokstav då får man har man ju det här med på 

utvecklingssamtalet vi jag har märkt att ditt barn har svårt att 

säga R eller S eller så då kanske man tar in och övar sig mer på 

dom bokstäverna, 

 

Samt komma överens om en plan och förklara hur förskolan därefter kommer gå vidare i 

utvecklingen med det enskilda barnet. Så även om de inte arbetar utifrån den modellen de 

förväntas jobba med, så sker ändå uppföljning och avstämning med familjer om problem i 

språkarbetet. 

 

En av pedagogerna nämner i intervjufrågan om samarbete med hemmen, att det inte är något 

direkt samarbete när det gäller böcker och läsning. Ändå så framkommer det här att ett tydligt 

samarbete med hemmen ändå finns. Skillnaden i svar kan bero på att pedagogerna här verkar 

skilja på frågorna om litteratur som subjekt och läsningen och förmågan att, som i det här fallet 

inte uttala en bokstav rätt, som något eget fristående från läsinlärning. Bornholmsmodellen som 

de ska arbeta utefter har språklekar just för detta, den femte kategorin är ”Bokstävernas värld – 

på väg mot riktig läsning” (Lundberg, 2007 s. 22). Så detta att pedagogerna tar upp den ovan 

nämnda problematiken, borde innebära att de sammanknippar det med samarbete med hemmen 

om litteratur, som ju också är en väg till läsningen. 
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En annan av pedagogerna tog upp som exempel på uppföljning, att grupperna på sagostunden 

har visat sig vara för stora och de då inte kan ta till sig texten och meningen, då de blir för 

splittrade.  

 

Åå vi har nästan kommit på att vi inte ska gå alla på 

sagostunden. Nu, vi får se lite hur det blir till hösten men de blir 

för stor grupp dom blir för splittrade och hon sitter liksom där 

på sin stol å dom aa de är inte så medryckande 

 

Detta framfördes i det dagliga uppföljningsarbetet mellan pedagogerna. Så på 

veckoplaneringen bestämdes att grupperna skulle göras mindre i framtiden. Så att barnen kan få 

mer utbyte av dessa stunder. Förskoleklassens pedagoger har framfört att de vill att barnen ska 

ha kännedom om bokstäverna, så en av pedagogerna säger i intervjun att de kollar barnen innan 

de slussas över om barnen har god bokstavskännedom och även på vilken nivå de är på att 

kunna ljuda. Detta går alltså, som redan nämnts, emot Lpfö98 reviderad 2010 som uttrycker att 

det inte finns några uppnående mål, bara strävans mål.  

 
de skolan vill eller f-klass vill, är ju att vi, dom vill ju att dom ska ha en 

kännedom om bokstäverna helt enkelt. Så det vi gör ju är att kolla av 

vart barnen är, vi kollar precis vilka bokstäver, kan dom, alla bokstäver 

eller kan dom lite, kan dom ljuda. 

 

En avdelning på förskolan använder sig av den pedagogiska dokumentationen för att följa upp 

var barnen är i sin utveckling, samt barnens egna berättande som knyts an till deras skrivande. 

Reggio Emilia trycker hårt på den pedagogiska reflektionen, de uttrycker sig att en verksamhet 

inte kan utvecklas om man inte ständigt reflekterar och bearbetar vad man kan göra bättre och 

förändra med arbetssättet, samt även lokalerna (Forssell, 2005). Pedagogerna på denna förskola 

använder pedagogisk dokumentation för att gå tillbaka och kolla dokumentation. De reflekterar 

med barnen efter tema arbeten eller projekt, där alla barn gör samma sak. Utifrån det så fångar 

de upp idéer om nya saker och hur de ska gå vidare med det. Detta uttrycker Reggio Emilia är 

av stor vikt att man genom all dokumentation kan härleda tillbaka till såväl pedagogers samt 

barns lärande för att därigenom synliggöra detta för samtliga parter. För att genom detta 

synliggörande kunna precis som pedagogerna på förskolan kunna få syn på hur de ska jobba 

vidare i sin verksamhet (Forssell, 2005).  

 
Det är ju nått, som är lite A och O för det är ju där man hade fått lite 

en klar och tydlig bild av att, JA det här var ju så här vi skulle göra. 

Det här är bra, det här var dåligt, det här kan vi gå vidare med, det 

här kan man utveckla dit. Behovet ser ut såhär, då kanske vi skulle ha 

tänkt på det å det. Det är nått vi önskar att vi hade. Det här är en brist 

vara. 

 

Här kan nämnas att den avdelningen som arbetar med dokumentation som uppföljning har en 

mycket klar bild av hur de vill att samarbetet mellan förskolans pedagoger och 

förskoleklasserna pedagoger borde vara. Men det samarbetet finns inte i verkligheten. 

Pedagogen uttalar att ett sådant arbete skulle kunna förebygga att barns läsutveckling ”tappas” 

och att det blir problem med det i förskoleklassen och i förlängningen skolan. Det skulle kunna 

visa på hur man ska arbeta och bygga vidare på stödjande inlärning. Men inga åtgärder har 

gjorts för att skapa ett sådant arbetssätt. Men som nämnts tidigare har myndigheten inte 

kristalliserat detta samarbete mellan de olika instanserna och därför så gör varje kommun 

samarbetet eller uteblivandet av samarbetet olika, vilket gör det hela väldigt ostabilt 

(Fridolfsson, 2008). 

 



 

37 
 

Hur arbetar ni med att lokalerna ska vara inspirerande för läsning 

 

Förskolan i fråga har dålig ventilation och de väntar på att förskolan ska byggas om vilket 

skapar låg motivation för att göra något radikalt med lokalerna. De vet inte heller om de efter 

ombyggnaden får nytt eller måste använda sig av det gamla materialet de redan har.  

 

Jaaa, det är ju också någonting som vi håller på med nu vi har 

ju vart på föreläsning, nu aa när det var stängt nu i april och det 

handlade ju mycket om miljön och så så att vi är ju lite på g att 

ändra om lite nu här och så och sen vet man ju inte hur de blir 

med våra lokaler vi har inte gjort nånting åt det nu för att dom 

kanske ska riva alla väggar här i alla stora rum så därför har 

man inte lagt ner någon energi på att göra iordning 

 

Det uppfattas även som svårt att göra något inspirerande med lokalerna eftersom man har andra 

aktiviteter där som exempelvis servering av mat.  

 

Ja i vissa lokaler är det betydligt lättare att få det som man vill 

ha det, än andra för här är mycket annat praktiskt. Det är ju 

som vi säger, här skulle de ju inte sett ut såhär om det inte hade 

vart för att vi måste ha, tillgång till mat och uppläggning. Att vi 

äter på samma, i samma lokal som vi har vår verksamhet. Där 

styrs det ju av såna grejer. 

 

Den delen av lokalen som anses negativ för den har med matberedning att göra, kan göras 

inspirerande genom att man använder litteratur som har med mat att göra. Låtsat recept kan 

barnen använda att pseudo läsa och skriva (Widerberg, 2008). Man har bokstäver uppsatta på 

väggarna. En pedagog nämnde att man haft ordlappar i rummen uppsatta förut och att det var 

lätt att arbeta med dem, det vore bra för framtiden om de kunde ha sådana igen som man kan 

läsa.  

Och just med ordlappar så att de kan gå och läsa för de gör ju 

ganska bra tycker jag. Ja och så ser man vad bord är det ser ut 

så och det är första bokstaven och de. Så de är jätte bra tycker 

jag 

 

Ulrika Leimar tar upp i sin modell LTG att detta är något som hon inte ser är någon nackdel, att 

förse saker i rummet med ord, så man därigenom ser sambandet (Fridolfsson, 2008). Detta är 

intressant då Bornholmsmodellen som de ska arbeta efter inte förespråkar lappar med ord på 

väggarna, för att barnen därigenom ska kunna få kännedom om ordens betydelse (Lundberg, 

2007). Reggio Emilia arbetar mycket med utformning av lokaler Carlina Rinaldi uttrycker i 

Boken om pedagogerna att ”vi skapar rummet och rummet skapar oss” (Forssell, 2005 s.202) 

vilket i praktiken kan tolkas att rummen pratar med oss genom att man samspelar med ens 

lokaler kan man få större förståelse för vad ett barn är, kan bli och även bör vara (Forssell, 

2005). Pedagogerna säger att böckerna på några av avdelningarna inte är satta så att barnen kan 

nå dem, på en avdelning behöver de stå i soffan för att se böckerna. 

 

men det skulle va mer inspirerande och det skulle va mer böcker 

och sånt alltså nere i deras nivå. det skulle vara mer tillgängligt 

för de ser, med framsidan så det inte bara är ryggen liksom de 

ser. Vi har ju försökt lägga, sätta upp dom på hyllan där 

ovanför soffan därinne i alla fall så att de ser om de ställer sig 

upp, fast det skulle ju va längre ner. 
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Pedagogerna önskar att böckerna kunde ha dem i nivå för barnen med tillgängliga fronter inte 

enbart ryggexponering. En av avdelningarna har alla böcker i höjd för barnen utom 

språkmaterial annars är allt tillgängligt de önskar ändå att få andra möbler exempelvis låga 

hyllor utmed väggarna.  

 

Men här har vi vår läshörna och den har verkligen använts den 

blir… den är ju i rummet men den blir ju ändå ett litet skyddat 

hörn eller så att dom känner att det tilltalar dom ändå att sätta 

sig där i fåtöljen å. om man vill får man ju lyssna på sagor eller 

så sätter man sig tittar i böckerna. 

Jag- och dom är i höjd så barnen når dem? 

– Ja 

 

Man kan få pedagogiska vinster genom att exponera litteratur på annorlunda sätt. Genom att 

lägga böcker på oväntade ställen kan detta leda till spontan läsning enligt Widerberg är detta en 

väldigt viktig aspekt i barns läs- och skrivutveckling. Men vill man verkligen att läsningen ska 

ha en framskjuten plats så måste den planeras in ”allt som sker därutöver är en välkommen 

bonus” (Widerberg, 2008, s. 37). Det finns olika rums indelningar, så att säga ”hörnor” för 

olika aktiviteter.  

 

Vi har ju de här olika hörnerna. Vi har ju som bygghörna, vi har 

språkhörna, vi har mattehörna och dockhörna och sen så 

försöker vi ha så inspirerande material som möjligt. 

 

En avdelning har byggt upp en lite sagohörna som är inramad av tyger med ljusslingor i 

”tälttaket” inne är det uppbyggt med mjuka kuddar och en fåtölj. Widerberg tar upp att man kan 

ha en sagopåse eller språkpåse där man kan ha olika material till hjälp i sagohörnan det kan till 

exempel vara att man dämpar ljuset och låter en docka berätta, exempelvis en ”sago fe” som tas 

upp i inte bara läsvila (2008). Det är viktigt med små krypin skyddade områden, barnen 

tilltalas av dem sätter sig i fåtöljen tittar i böcker eller om de vill får de höra en saga eller lyssna 

på en cd-saga. Detta kan anknytas till Deweys tankar om att barnets lärande måste mötas i 

barnets aktiva värld. Det som står i böckerna existerar inte som något givande och lärorikt 

förrän det kan stimulera barnet till ett aktivt sökande efter kunskap (Egidius, 2009). Andra 

avdelningar upplever att läshörnan är eftersatt och har kommit i skymundan men man försöker 

byta ut mindre inspirerande material mot andra givande böcker. En pedagog nämner att man får 

uppmuntra barnen till att gå till språkhörnan hon uttryckte sig som så; 

 

 Ja man måste ju driva för annars så, dom går ju inte dit 

självmant.  

 

På en av de andra avdelningar leder vissa situationer till bokstäver och då har de en sandlåda på 

avdelningen som de kan använda att rita bokstäverna i sanden. Det finns mycket som förskolor 

ska hinna med i den dagliga verksamheten, naturupplevelser och utomhusvistelse prioriteras 

detta inkräktade dock på böckernas utbredning Wideberg menade då på att varför inte koppla 

samman de två delarna ta med böckerna ut i skogen när du byggt den fina kojan ta en bok i ditt 

nybyggda hus (2008). I övrigt är det mest lässtimulerande på avdelningen en hylla med böcker 

som kunde göras mer inspirerande. De önskar sig istället ett sagorum där barnen kan gå in i 

stämningen då skulle barnen bli mer inspirerande och tycka det var mer roligt att gå dit 

antingen själva eller tillsammans med pedagogen.  
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Jag.. hade man haft en som jag skulle vilja ha här är en..  Jag 

skulle vilja ha en.. ett sagorum tillexempel där man verkligen 

kunde gå in i själva stämningen liksom. Det hade jag ju gärna 

vilja ha för då tror jag at barnen mer skulle bli inspirerade av 

och det skulle bli mer roligt å gå och sätta sig där å både med 

en fröken å själva för det blir lite svårt för när man bara har allt 

i samma så, så att det. 

 

Att läsa och skriva i förskolan uttrycker sig om läshörnor att man tycker att en läshörna ska 

vara vackert uppställd om man lånat böcker från biblioteket bör man tillsammans med barnen 

lägga upp dem tilltalande med framsidan synlig så att barnen känner ”O, vad härligt med 

böcker” (Fast, 2012). Pedagogen uttrycker även att biblioteket kanske kunde utformas på annat 

sätt, då bibliotekarien för tillfället sitter på en stol i ett av de små avdelade rummen på 

biblioteket. 

 

Ja, för nu är det ju liksom bara ibland det är inte all.. hon sitter 

på en stol och det är liksom i biblioteket. Alltså tror jag får man 

hela miljön och runtomkring med att det är mysigt. Man kanske 

har nån stor fåtölj å det blir liksom man kommer in i det här 

med läsning på en gång de tror jag att det fångar dem mycket 

bättre så det hade jag önskat att man kunde ha. 

 

Hon uttrycker alltså att en mer mysig omgivning med tillexempel en stor fåtölj skulle fånga upp 

barnen mer direkt. En annan pedagog uttrycker att när det gäller att utforma lokalen 

läsinspirerande så måste man vara lyhörd för barnens intresse. 

 
även om barnen är så små så att dom inte kan tala så ser man ju ändå 

vad dom är intresserade av. 

 

Hon uttrycker sig att när barnen är äldre är de lättare att samtala med barnen, men även de små 

barnen kan man utröna vart deras intresse ligger även fast de inte har talet.  
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8. Diskussion  
 

Min diskussion kommer att förklara resultaten från min empiriska studie och kommer bindas 

samman med den tidigare forskning jag tagit upp i mitt examensarbete. Arbetet kulminerade i 

att jag insåg att det syfte jag ställde upp var realistiskt och en bra grund för mina eventuella 

senare forskningar.  

 

Från att ha forskat i hur förskolans historia bakåt i tiden ser ut, forskade jag framåt i tiden. Det 

har varit ett ställe där barn lämnades in för att tas om hand medan föräldrarna arbetade, där 

dagisfröknarna satt och drack kaffe och ibland mysläste, till att vid 1800- talets inträdande 

förändras. Då införlivades det en extra funktion, förskolans roll i läs- och skrivinlärning 

påbörjades. Man insåg att barn inte hade någon så kallad läsmognad. De som tidigt intresserade 

sig för läsning och skrivning skulle få stöd av de vuxna. Så att man med förskolans stöd i 

början, kom att underlätta för barnen i deras kommande skolgång (Dahlgren m.fl. 2006). 

Dahlgren tar även upp att de senaste femton åren har suddat ut gränserna mellan förskolan och 

skolan att de nu är integrerade med varandra. Det finns också nationella centrala riktlinjer nu 

för tiden (Läroplanerna). Men ser de ut så i verkligheten? Min forskning koncentrerade sig inte 

på just den frågan om skola och förskola har blivit integrerade, men den föll in naturligt vid 

vissa av svaren och rör hur förskolan arbetar med att underlätta läs och skrivinlärning hos sina 

barn. Mina intervjusvar ledde till att jag undrar var denna integration och denna samverkan som 

omnämns är idag?  

 

8.2 Resultatdiskussion 

 

Den empiriska delen av arbetet gav mig ett brett material att dra slutsatser ifrån. För att få en 

tydlig överblick huruvida mitt syfte har uppnåtts så kommer jag att redovisa min empiriska 

studie. För att göra diskussionen lättläst kommer jag att lägga upp resultatdiskussionen under 

fyra rubriker, där den första rubriken omfattar de tre första intervjufrågorna. De två 

efterföljande rubrikerna innehåller vardera 2 intervjufrågor i den följd de ställdes. Den sista 

frågan i intervjusvaren behandlas under den sista rubriken. 

 

8.2.1 Centrala metoden 

 

Utifrån de intervjuer jag har gjort framgår det att just den här förskolan har en speciellt utpekad 

fast metod att arbeta efter, denna är Bornholmsmodellen. Men efter intervjusvaren jag fått, så 

framgår det att metoden inte efterlevs såsom den är avsedd. Lundberg uttrycker sig att man 

redan i förskolan, via leken kan stimulera läs- och skrivinlärning (2008). Så om förskolan följde 

de intentioner som är uttalade, så skulle det underlätta för barnen i skolgången, eftersom den 

skolan också följer Bornholmsmodellen. Det skulle bli för barnen en röd tråd och mer enhetligt, 

precis så som förskolans intentioner egentligen är. Men här har det tappats en del på vägen i 

införandet av denna modell. När modellen infördes på förskolan igen fick samtliga pedagoger 

en introduktion i hur Bornholmsmodellen är upplagd samt material tillhörande metoden 

 

Det framgår även av pedagogernas svar att de arbetar olika, på de avdelningar jag hade med i 

intervjuen. Alla pedagogerna har tagit till sig vissa delar av modellen, men på det sättet blir den 

otillräcklig, då Lundbergs intentioner är att det ska vara ett långsiktigt och enhetligt arbete i en 

grupp barn (2008). Pedagogerna gör dock en grundlig insats i läs- och skrivinlärning, i enlighet 

med de kunskaper de har från tidigare erfarenheter av andra modeller och utifrån långtids 

arbete i yrkesområdet. Pedagogerna ligger i ett brytningsskede, eftersom de ganska nyligen har 

börjat med Bornholmsmodellen och det tar tid för ny kunskap att sätta sig. Assimileringen är 

olika hos varje individ när det gäller att ta till sig ny kunskap enligt Piaget, som uttrycker sig att 
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det är: ”ett samspel mellan assimilation och ackommodation” (Egidius, 2009 s.100). 

Pedagogerna i fråga befinner sig på olika plats i sin inlärning om hur de ska införliva 

Bornholmsmodellen i sitt dagliga arbete. Det är troligen därför jag fick så olika svar på hur de 

arbetar för att underlätta språk och skrivinlärning. Med tiden bör de kunna finna gemensamma 

riktlinjer för att arbeta utifrån den ”nya” modellen. ”Gammal kunskap får ny innebörd i ljuset 

av ny kunskap”(Egidius, 2009 s.111). 

 

8.2.2 Förskola, bibliotek och hem 

 

Under intervjun uppmärksammade jag att, som i de andra frågorna jag ställde, så skiljde 

bibliotekssamarbetet sig även det mellan de olika avdelningarna. Alla hade de sin sagostund en 

gång i månaden på biblioteket, men en av avdelningarna lät till skillnad från de andra sina barn 

få mera fria tyglar under biblioteksbesöken. Efter sagostunden fick de barnen själva botanisera i 

alla böcker och bestämma vilka de ville låna. Den avdelningen ansåg också att deras samarbete 

med biblioteket var väldigt bra. Det sättet att använda sig av biblioteket som en resurs ligger 

helt i linje med det projekt som Myndigheten för skolutveckling genomförde 2002-2004 

(Wiklund, m.fl. 2007). Barnbibliotekariernas största uppgift bör vara att stödja och uppmuntra 

läsning och på det sättet stimulera språkets utveckling hos dem (2007). Medan de andra 

avdelningarnas pedagoger ansåg att det bara fungerade halvdant och de efterlyste en 

förbättring. Där kan jag tycka att en sådan förbättring till stor del ligger på pedagogerna själva. 

Biblioteket har också ett ansvar att initiera ett bättre samarbete. Ett förslag som en av 

pedagogerna var att det skulle vara en mer sagostimulerande miljö på biblioteket där barnen får 

lyssna till sagorna. Det borde vara en självklarhet att personalen på biblioteket inte kan gissa 

sig till önskemål. Det känns som pedagogerna ändå är villiga på olika plan, sträva efter att få ett 

gott samarbete, men som när det gäller allt samarbete så krävs en dialog. 

 

Många barn tillbringar lång tid på förskolan och då är det viktigt att samarbetet med hemmen 

fungerar bra. Även där behövs en ständigt pågående dialog. Som pedagog uppfattar jag det som 

svårt att helt kunna tolka ett barns möjliga utvecklingspotential utan att man har information 

om dess sociala referensramar. Pedagogerna på förskolan, i min forskning, anser också att det 

är viktigt med ett bra samarbete med barnens föräldrar. Det fungera också bra när det gäller 

dagliga rutiner som att se till att barnen har rätt kläder för årstiden, och så vidare. Men när det 

gäller min fråga om hur samarbetet med hemmen om barnens läs- och skrivinlärning, så 

spänner responsen mellan näst intill obefintlig till att den fungerar mycket bra. Här är 

skillnaderna markanta mellan förskolans olika avdelningar. Det som förmedlas till hemmen är 

alltså helt olika beroende på vilken avdelning barnen går på. Alla avdelningar redovisar 

pedagogisk dokumentation och vad barnen gjort under dagen. De nämner även om de har 

jobbat med bokstäver. Den litteratur som barnet kommer i kontakt med på förskolan och i 

hemmet sammanknyts inte. Det förekommer inget utbyte om böckerna i biblioteket, förskolan 

och hemmet. Litteratur som engagerar barnet påverkar dess språkliga utveckling och här har 

förskolan helt tappat möjligheten till ett konstruktivt arbete. Även hemmet tycker jag kan anses 

som en resurs. Den resursen har på den här förskolan inte använts på ett fruktbart sätt. Föräldrar 

och andra nära vuxna i barnets miljö spelar en viktig roll för hur de uppfattar läsning och 

litteratur (Widerberg, 2008). Min åsikt är att de har stor kunskap och är en påverkansfaktor, 

som förskolan bör arbeta effektivt med för att få in i sitt språkliga arbete. 
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8.2.3 Dagligt arbete samt uppföljning  

 

Det jag kan utröna av mina intervjuer, angående förskolans arbete med det dagliga arbetet, när 

det kom till läs- och skrivinlärning, var att de använde många olika material. Material såsom 

ordlappar och lösa bokstäver och de använde sig av svarta tavlan i den dagliga rutinen. Det var 

dock bara sporadiskt. Det som var återkommande var att de under samlingarna försökte att 

stimulera barnens intresse för läsning och skrivning genom att då använda sig av ovan nämnda 

hjälpmedel. Men det som fick mig att så här i efterhand reflektera extra, var att de inte påvisade 

några som helst tecken på att de använde Bornholmsmodellens eget material. De använder inte 

heller den ordning i inlärningen, som Lundberg påtalar ska vara gynnsam (2008).  Om man har 

så spretig läs- och skrivinlärning som dessa avdelningar samt pedagoger verkar ha, så väcker 

det tankar på om förskolan verkligen underlättar barnens framtida läsförståelse. I varje fall så 

får förskoleklassen ta emot barn som inte fått en enhetlig språkstimulans efter de riktlinjer som 

förskolan officiellt har som central metod. De borde i varje fall arbeta mera utifrån läroplanen 

som säger att ”Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och 

uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen” 

(Lpfö98, reviderad 2010, s.7). De språkliga insatser som sker i det dagliga arbetet lämnar en hel 

del i övrigt att önska enligt mitt sätt att se på det hela. Kanske verkligheten i deras arbete inte 

medför tillräckligt med möjligheter, tidsbrist är något som kan ses som en faktor. Men återigen 

så borde det inte hindra barnens chans att få stöd via Bornholmsmodellen. 

 

Frågan uppstår också om vad det kan ha för inverkan på barnen, när de byter avdelning och 

även byter pedagoger, de får då så att säga samma modell, men som varje pedagog tolkar olika. 

Kan barnen då få en struktur i sin läs- och skrivinlärning? Den frågan får inte något svar via 

min forskning men blir ändå något som jag tar med mig inför mitt framtida arbete. Fridolfsson 

säger att det är viktigt som pedagog att ha grundläggande förståelse i hur barns läsinlärning 

fungerar, genom att man har det kan man finna de olika strategier som barnet behöver för att 

kunna ”knäcka koden” (2008). De modeller som pedagogerna arbetat utifrån tidigare kan säkert 

tillgodose flera av barnens metod. Så det jag kommer fram till nu rörande det dagliga arbetet är 

att det pågår ett visst arbete med att ge språkligt och skriftligt stöd på förskolan. Men den sker 

inte efter deras riktlinjer utan utifrån helt andra premisser. Vilket jag tycker är olyckligt. 

 

Frågan om uppföljning som pedagogerna fick visade sig som sagt vara oklart formulerad. 

Därför fick jag olika vinklingar på svaren. Svaren berörde olika sorters uppföljning, dels den 

mellan pedagogerna själva och den mellan pedagogerna och förskoleklassen. Jag fick även 

synpunkter på uppföljning på samarbetet med biblioteket. Uppföljning mellan pedagog och ett 

specifikt barn och i förlängningen med förälder. Alla de svar jag fick anser jag dock relevanta 

emedan de alla gick att implementera på resten av mitt arbete och alla rörde språk och 

skrivstödjande händelser. Något som är beklagligt är att det inte finns något bra samarbete 

mellan förskolan och förskoleklassen. De har avlämningssamtal men därefter finns inget. 

Pedagogerna får ingen återkoppling på sitt språkstödjande arbete och vet alltså inte om de är på 

rätt väg eller ej. Dessutom så har förskoleklassens pedagoger begärt omdömen rörande de barn 

som de tar över, vilket inte är enhetligt med förskoleplanen då den endast har strävans mål. Det 

är något som bör åtgärdas eftersom de ska jobba efter samma modell hela vägen. Alla behöver 

få bekräftelse på sin utveckling oavsett om det är ett barn eller en pedagog. Sedan blev både jag 

och även de flesta av pedagogerna lite ställda av att uppföljningen med föräldrarna var så 

eftersatt. 

 

Föräldrarna har säkert fått information, om vilken modell den förskola arbetar efter, som de 

lämnar sina barn till. Det gör att det kan bli lite begreppsförvirring vid återkoppling till dem. 

Uppföljning med föräldrarna och pedagogerna blir också annorlunda om det till exempel finns 

något eller några syskon på olika avdelningar. De kommer säkert att märka att ”Johan” får sitt 
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språkliga stöd på ett helt annat sätt än storasyster ”Frida”. Föräldrar är en resurs och de är inte 

ointelligenta. De som har flera barn på samma förskola eller följer sitt barns utveckling när det 

flyttas till en annan avdelning möts alltså i nuläget av helt olika pedagogiska metoder. Det 

kommer att märkas att det inte är en enhetlig satsning på språk och skrivande. 

 

8.2.4 Betydelsen av inspirerande rum 

 

Ett rum, kan utformas utifrån barnen och dig som pedagog, endast ni sätter gränserna. Den 

förskolan jag intervjuade satte gränser, de väntade dels på att kommunen kanske skulle bygga 

om deras lokaler. De hade många planer, men hindrades av att man åt mat på avdelningen med 

mera. Tanken som slog mig då var hur länge ska man vänta. Du kan med enkla medel utforma 

rum så att de inspirerar till läsning man kan som pedagog sätta upp bokstäver med tejp du kan 

inspirera med att ha böcker tillgängliga i barnens höjd. Eller helt enkelt bara exponera böcker 

på andra ställen än vanligt och på det sättet väcka intresse för läsning (Widerberg 2008) En 

pedagog på förskolan menade på att de har försökt sätta upp en hylla där de lagt böcker med 

framsidan visad, men barnen var tvungna att stå i soffan för att se dem. Vilket ju inte är en 

optimal lösning? Men om nu kommunen ändå ska riva väggar, så spelar de väl ingen roll om 

pedagogerna flyttar på hyllan själva, för att genom detta ge mer inspiration till barnen att 

bläddra i böckerna. 

 

En av pedagogerna uttryckte sig om de olika ”rummen” på sin avdelning med exempelvis 

språkmaterial. Problemet var att få barnen att använda materialet. De fick driva dem till att 

använda det, för annars, som hon sa så går de inte dit. Faktumet att barnen inte var intresserade 

borde sätta igång en annan reaktion hos pedagogerna än det pådrivande beteendet. Varför inte 

till exempel fråga barnen hur de vill ha det i sin språkhörna? Frågan är också ur kan man låta 

det vara så? Är det så att man måste driva barnen till att använda något, så är det inte lockande 

och intressant och helt opedagogiskt. Då måste man som pedagog vara mer lyhörd till hur man 

kan utforma rummen till att inspirera och väcka barnens nyfikenhet. Reggio Emilia arbetar 

mycket med att väcka barns nyfikenhet. De arbetar utifrån att ge barnen en så utmanande miljö 

som möjligt. Ett rum som kan stödja samt stimulera barnens egna intressen och skapa 

motivation till att vara kreativ och upptäcka saker runt omkring (Forssell, 2005).  

 

En av avdelningarna menade på att det var så här man ska utforma rummen, genom att lyssna 

till barnens egna intressen. Men här hindrades de av att man var tvungen att ha 

uppläggningsbord för mat då de åt på avdelningen. Om man sätter upp för många hinder kan 

man i sitt tänkande hindra barnens utveckling, vilket strider mot hur läroplanen förespråkar att 

man som förskola ska arbeta. Med enkla medel går det att fånga barnens intresse för läsning, en 

av avdelningarna har avskärmat en hörna med mjuka tyger och ljusslingor i taket inne i det 

mysiga utrymmet. Där ryms en fåtölj och kuddar för sagoläsning. Enkla fickor innehåller ett 

djur för varje bokstav i alfabetet. Det behövs inte så mycket för att göra en förskolelokal 

inspirerande för språklig utveckling (Forssell, 2005). Om samarbetet var annorlunda mellan 

avdelningarna och miljön tillåtande kunde säkert flera inspirerande varianter rum skapas. Då 

får pedagogerna hjälp av den pedagog som ett rum kan vara.  

 

8.3 Sammanfattning 
 

Jag har i min undersökning uppmärksammat att även fast avdelningarna uttrycker sig jobba 

med Bornholmsmodellen enligt de kommunala riktlinjer de har, så visar de sig att de ändå inte 

gör det. De jag intervjuade jobbar utifrån sitt eget bagage och tidigare modeller, den röda 

tråden försvinner i deras strävan att tillhandahålla stöd för barnen i deras läs- och skrivförmåga. 

De använder inte Bornholmsmodellens egna material, utan finner vägar som de anser är 

likvärdiga med modellens tankesätt. De olika avdelningarna strävar efter att ge barnen en 
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innehållsrik och utvecklande dag, där de väver in arbetet med läsning och skrivning på sina 

egna sätt.  

 

8.4 Metod diskussion 

 

Då jag valde att använda mig av en kvalitativ metod gav detta bra med material för mig att 

använda i mitt arbete. Jag har fått bra med information om hur förskolan kan använda sina 

resurser för att underlätta barns framtida läsförmåga. Metoden kvalitativ var även bra för att jag 

då kunde utforma mina intervjuer utifrån dessa situationer, då det är mer av ett samtal mellan 

personer än en insamling av data (Bryman, 2011). Genom de svar jag fått från de olika 

personerna jag intervjuade har jag kunnat få en bredare förståelse för förskolans arbetssätt med 

läs- och skrivinlärning. 

 

Såhär i efterhand känner jag att jag kunde gett intervjuerna mer tid, samt att jag funderar på om 

jag hade skickat ut intervjuerna innan jag kom dit. Kanske hade detta givit mig bredare svar 

från pedagogerna. Hade mitt resultat ändrats? En annan fundering är om jag hade intervjuat de 

minsta barnens pedagoger, hade jag då erhållit ett mer nyanserat resultat? Så om jag skulle göra 

om min undersökning hade jag använt mig av mer tid och en bredare intervju underlag. 

 

8.5 Avslutning 

 

”För den outbildade är ett "A" bara tre pinnar” (Nalle Puh). 

Jag har i min undersökning kommit till den slutsatsen att om jag inte hade haft de 

förutsättningar under min uppväxt som jag haft, med att från början haft en mamma och pappa 

som läst och inspirerat mig till att se böcker som en källa till kunskap. Samt en förskola som 

lekt med språk och rim och inspirerat mig till att upptäcka ordens betydelse, så hade jag aldrig 

kunnat delge er den här uppsatsen. 

 

En människa som inte får den hjälp den ska ha att lösa läskoden, blir ofta delvis avskilt från 

vårt samhälle. Då detta är baserat på en ström av information och text som alla behövs tydas. 

För att ens kunna ta sig från punkt A till B behöver man någonstans på vägen läsa sig till hur 

man ska gå tillväga. Förskolans roll är därför enormt viktig, för det är här som vi pedagoger 

kan hjälpa till med att skapa grunden till den läsglädje som barnen behöver ha. Grunden till att 

kunna vilja läsa och vara nyfiken på vad man kan läsa. Vi ska vara en inspirationskälla som har 

gott samarbete med alla de platser barnet kommer i kontakt med, för att därigenom ge barnet 

den största möjliga chansen att bli en läs- och skrivkunnig vuxen människa som kan ta till sig 

den information som den behöver. 

 

8.6 Vidare forskningsfrågor 

 

Jag skulle vilja göra frågor på fler förskolor för att därmed kunna jämföra hur det ser ut 

gentemot varandra i deras läs- och skrivinlärning.  

 

Något jag även skulle vilja se hur förskola och förskoleklassens samarbete ser ut. Jag skulle 

även vilja se hur förskoleklassen ser på samarbetet dem emellan anser de att de har jätte bra 

samarbete? 

 

Jag skulle även vilja undersöka hur de minsta barnens läs- och skrivinlärning stimuleras.  
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Maria Jederyd 

      

 

Samtyckesbrev 

 Till vårdnadshavare 

Jag skriver nu mitt examensarbete som slutkläm på min utbildning. I mitt examensarbete ingår 

det att göra en empirisk studie och jag har valt att göra en kvalitativ intervju, detta innebär ett 

vardagligt samtal med personen. 

Min uppsats titel är: 

För den outbildade är ett A bara tre pinnar 

Ett förebyggande arbetssätt av läs- och skrivsvårigheter i förskolan 

 

Mitt syfte med denna uppsats är att upptäcka, hur arbetar man i förskolan med barn för att 

underlätta framtida läsförståelse? Samt vilka resurser har förskolan för detta. 

Anledningen till att jag delger er all denna information är för att jag skulle vilja ert barn till min 

studie. Intervjun är frivillig.  

Denna intervju kommer endast att användas till min forskning och av sekretess skäl kommer 

självklart inga namn att förekomma i mitt arbete. 

 

 

 

Jag godkänner härmed att mitt barn får bli intervjuad till detta arbete av Maria Jederyd 

---------------------------------------------------------------------------------- 

      
 Tack på förhand Mvh Maria Jederyd 
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Maria Jederyd 

      

 

Samtyckesbrev 

 Till Pedagog 

Jag skriver nu mitt examensarbete som slutkläm på min utbildning. I mitt examensarbete ingår 

det att göra en empirisk studie och jag har valt att göra en kvalitativ intervju, detta innebär ett 

vardagligt samtal med personen. 

Min uppsats titel är: 

För den outbildade är ett A bara tre pinnar 

Ett förebyggande arbetssätt av läs- och skrivsvårigheter i förskolan 

 

Mitt syfte med denna uppsats är att upptäcka, hur arbetar man i förskolan med barn för att 

underlätta framtida läsförståelse? Samt vilka resurser har förskolan för detta. 

Anledningen till att jag delger er all denna information är för att jag skulle vilja er till min studie. 

Intervjun är frivillig och du kan när som helst under intervjun avbryta.  

Denna intervju kommer endast att användas till min forskning och av sekretess skäl kommer 

självklart inga namn att förekomma i mitt arbete. 

 

 

 

Jag godkänner härmed att bli intervjuad till detta arbete av Maria Jederyd 

---------------------------------------------------------------------------------- 

      
 Tack på förhand Mvh Maria Jederyd 

  



 

 

Bilaga 3 Intervjufrågor 

 

Intervju frågor till pedagogerna 

 

o Vilken är er centrala metod, för att stimulera läsning och skrivning i för 

förskolan?  

o Hur tycker du att den metoden fungerar i verkliga livet i ert arbete på 

förskolan? 

o Om det inte finns någon central metod, tycker du att det behövs? 

o Hur ser ert samarbete med ert bibliotek ut? 

o Hur ser samarbetet med hemmen ut, när det gäller böcker och läsning? 

o Hur arbetar ni i det dagliga arbetet med läsning och skrivning på er 

förskola? 

o Hur arbetar ni med uppföljning av läsning och skrivning i ert dagliga 

arbete? 

o Hur arbetar ni med att lokalerna ska vara inspirerande för läsning. 
 

Intervju frågor till barnen 

 

o Var är du när du läser? 

o Vilka är det som läser för dig? 

o Hur ofta är ni på biblioteket? 

o Vad gör ni när ni är på biblioteket? 

o Hur tycker du att det är någon läser högt för dig? 

o Varför behöver man kunna läsa och skriva? 
 

 

 

 

 

 


