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Abstract 

The study seeks to investigate four preschool teachers’ views of making literacy 

learning a pleasurable experience in preschool class and to identify any differences in 

their views. The study is based on interviews with four teachers with at least ten years’ 

experience of work in preschool class. The teachers work in three different 

municipalities. The result shows that making literacy learning pleasurable is a complex 

concept, which means that a varied way of working is necessary so that as many pupils 

as possible will find learning to read a pleasurable experience. Above all, the teachers 

make learning to read a pleasure through shared activities, in which play, reading aloud 

and linguistic awareness are important elements in the teaching. The Bornholm model is 

a common denominator in the work of learning to read for the four preschool teachers, 

as a consequence of which the teachers’ views of making literacy learning pleasurable 

are relatively similar. 
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1 Inledning 

Pedagogerna i förskoleklassen ska enligt läroplanen skapa en pedagogik som innehåller 

både lek, skapande och undervisning, där särskild vikt ska läggas på elevernas lust och 

nyfikenhet (Skolverket, 2014:7,16). Förskoleklassen är en verksamhet som befinner sig 

emellan förskola och skola, en verksamhet som det för tillfället diskuteras mycket om. 

Diskussionerna rör framförallt hur förskoleklassens didaktiska uppdrag etablerar sig ute 

i verksamheterna, eftersom forskning visar en delad syn vad gäller förskoleklassens 

pedagogik samt att det finns en stor variation mellan förskoleklasser. Skolinspektionen 

publicerade nyligen en kvalitetsgranskning. Kvalitetsgranskningen är en systematisk 

och detaljerad undersökning av 20 förskoleklasser i förhållande till nationella 

styrdokument. Syftet är att bidra till en utveckling för förskoleklasser samt att alla 

elever ges rätt till en likvärdig utbildning i en trygg miljö. Kvalitetsgranskningen visar 

bland annat att pedagogerna i förskoleklassen har svårt att omsätta läroplanens mål 

eftersom de inte är direkt riktade till förskoleklassen. Konsekvenserna av detta kan bli 

att eleverna riskerar att inte få en utbildning som stimulerar deras utveckling på ett 

likvärdigt sätt (Skolinspektionen, 2015:5-10). Helena Ackesjös licentiatstudie (2010:84-

85), som baseras på en undersökning av 14 pedagoger i förskoleklass, visar att 

pedagogerna arbetar i samma ämnesblock som skolan men att deras pedagogik 

kännetecknas av ett lekfullt sätt att lära sig till exempel läsning och att elevernas sociala 

utveckling ges stort utrymme i förskoleklassen. Samtidigt visar Agneta Simeonsdotter 

Svenssons (2009) avhandling, vilken är baserad på 115 elever fördelat på 15 

förskoleklasser, att förskoleklasser ställer allt för höga krav på eleverna. Undervisningen 

präglas av en skolliknande undervisningsform, där elevernas lust till att leka inte får 

någon vidare uppmärksamhet.  

Lust och glädje inför läsning framhålls som en viktig faktor vid läsinlärningen. 

Vilja och lust inför läsning är starkt förknippat med elevernas läsutveckling. Eleverna 

måste redan från den tidiga läsinlärningen få ta del av läsning genom glädje, spänning, 

fantasi och kunskap. Pedagogen har här ett avgörande uppdrag, nämligen att skapa lust 

och ett intresse för läsning, skriver Ingvar Lundberg och Katarina Herrlin i sin bok God 

läsutveckling (Lundberg & Herrlin, 2005:16). 

Förskoleklassen är med andra ord en verksamhet som befinner sig i ett gränsland 

mellan lek och undervisning, utan krav på att lära eleverna läsa men som ändå ska 

stimulera elevernas läsutveckling.  Utifrån denna bakgrund finner jag det viktigt att 



 

4 

 

studera hur pedagoger i förskoleklasser skapar en pedagogik som inrymmer lek och 

lärande vad gäller läsinlärning. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka pedagogers syn på lustfylld läsinlärning i 

förskoleklass. Syftet är även att studera huruvida pedagogers syn på lustfylld 

läsinlärning skiljer sig dem emellan. Vidare har jag en hypotes om att pedagogernas 

yrkesroll i förskoleklass förändrats samt att läroplanens roll är oklar och inte har någon 

större betydelse för hur pedagogerna utformar undervisningen.  

 

Studiens syfte utmynnar i följande frågeställningar: 

 Vad är lustfylld läsinlärning, enligt de intervjuade pedagogerna? 

 Vilka faktorer avgör pedagogernas val av metoder för att skapa lustfylld 

läsning? 

 Hur utarbetar pedagogerna en undervisning som väcker lust, nyfikenhet 

och intresse inför läsning? 

 Har pedagogernas syn på lustfylld läsning förändrats över tid? 

 

1.2 Definitioner och avgränsningar 

I föreliggande studie kommer begreppet ”lustfylld läsinlärning” att användas. Det är ett 

komplext begrepp, som förekommer i en mängd litteratur utan att direkt definieras.  Jag 

har valt att beskriva det utifrån flera faktorer; lustfylld läsning kännetecknas i studien av 

att skapa lust, glädje, nyfikenhet och intresse för läsinlärningen genom lek och social 

gemenskap. 

I litteraturen benämns individerna i förskoleklassen dels som barn, dels som 

elever. I studien har jag valt att använda mig av benämningen elever eftersom 

Skolverket (2014) använder denna definition. Vidare har jag haft tankar om de vuxnas 

benämningar i förskoleklassen och har beslutat mig för att benämna dem som 

pedagoger eftersom det i förskoleklassen kan arbeta både fritidspedagoger, förskollärare 

och lärare. 

2 Bakgrund och teoretiska utgångspunkter 

I följande avsnitt presenteras tidigare forskning som utgör grunden i studien, vilken 

kontinuerligt genomsyras av pedagogens roll. Inledningsvis sker en presentation av 

förskoleklassens uppdrag. Därefter ges en kort sammanfattning gällande Piagets syn på 
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barnets utveckling följt av ett stycke om läsutveckling. Avslutningsvis definieras 

lustfylld läsinlärning mer ingående med faktorer som påverkar läsinlärningen på ett 

lustfyllt sätt. 

2.1 Förskoleklassens uppdrag 

Förskoleklassen är en frivillig verksamhet som bildades år 1998. Dess mål är att 

integrera förskolan med skolan och skapa en verksamhet med god kvalitet. I skrivande 

stund pågår en utredning med syftet att föreslå en tioårig grundskola, där 

förskoleklassen blir en del av den obligatoriska grundskolan.  (Skolverket, 2014:5). 

Läsåret 2014/2015 deltar 95 % av Sveriges sexåringar i förskoleklassens verksamheter 

(Skolinspektionen, 2015). I Skollagen framgår förskoleklassens uppdrag. Dess uppdrag 

är att ”stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt 

utbildning, […] utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov […] samt främja 

allsidiga kontakter och social gemenskap” (SFS, 2010:800 kap 9, 2§, s, 34).  

Det finns inga formella uppnåendemål för förskoleklassen, utan de förväntas att 

tillämpa läroplanens första del, nämligen skolans värdegrund och uppdrag samt 

läroplanens andra del, övergripande mål och riktlinjer (Skolverket, 2014:9). Enligt 

läroplanens strävansmål, angående synen på lustfylld läsinlärning, ska skolan bidra till 

att eleverna utvecklar en lust och nyfikenhet till att lära (Skolverket, 2011:13). Det är 

emellertid av betydelse att pedagogerna i förskoleklassen är införstådda med 

läroplanens kursplaner även om kunskapskraven inte direkt riktar sig till 

förskoleklassen (Skolverket, 2014:10). Avsaknaden av konkreta uppnåendemål har 

bidragit till en variation av innehåll och undervisning mellan förskoleklasser och 

därmed finns det ingen nationell likvärdighet förskoleklasser emellan. En del 

förskoleklasser tenderar att utforma en pedagogik som lutar mer åt skolans verksamhet 

samtidigt som andra förskoleklasser utvecklat en pedagogik där barnens sociala 

utveckling fått större fokus (Herrlin, Frank & Ackesjö, 2012:25,26). Med detta som 

utgångspunkt har Herrlin m.fl. utifrån förskolans och grundskolans läroplan tagit fram 

följande mål att sträva mot gällande läsning för förskoleklassens elever. 

Förskoleklassen kan sträva efter att varje barn: 

 utvecklar intresse för läsning 

 utvecklar förmåga att tolka och återge centrala delar av ett läst/berättat innehåll 

 utvecklar förmåga att resonera om budskap i texter och relatera detta till egna 

erfarenheter 

 vidareutvecklar förmåga att upptäcka språkliga strukturer i en text/berättelse 

         (Herrlin m.fl., 2012:61) 
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 I Ackesjös avhandling (2014:101-103), vilken är baserad på tre delstudier, framhålls att 

pedagogerna i förskoleklassen riskerar att inte möta elevernas lust till att lära. Eleverna i 

studien uttrycker förväntningar på att få möta mer skolrelaterade uppgifter i 

förskoleklassen. De är besvikna över att förskoleklassen är allt för lik förskolan och för 

lite lik skolan. Några elever uttrycker att de hade förväntat sig läxor och bänkar men 

fann istället en miljö med lekhörnor, skapande material och stora ytor för lek. Vidare 

diskuterar Ackesjö att eleverna även upplever att de får reproducera samma uppgifter i 

förskolan, förskoleklassen och i årskurs 1. Hon menar att eleverna söker en progression 

i lärandet (Ackesjö, 2014:101-103). Samtidigt lyfter Skolinspektionen ytterligare ett 

dilemma i förskoleklassen, nämligen att elevernas studiemotivation riskerar att få 

negativa konsekvenser om undervisningen i förskoleklass innebär för stora utmaningar 

för eleverna (Skolinspektionen, 2015:10).  

Resultatet av Skolinspektionens (2015:12-25) kvalitetsgranskning visar att 

pedagogerna inte bedriver en medveten undervisning utifrån läroplanens kursplaner, 

även om undervisningens mål kan relateras till kursplanerna. Granskningen visar dock 

att pedagogerna arbetar medvetet med språkutveckling som planeras, genomförs och 

följs upp. Eleverna ges över lag en varierad undervisning, men elever som lär sig snabbt 

riskerar att inte få tillräckligt stora utmaningar eller en undervisning som är anpassad för 

individen. Uppgifterna genomförs oftast på liknande sätt oavsett vilken förmåga 

eleverna besitter. Vidare fann Skolinspektionen att uppgifterna eleverna ges är 

aktivitetsplanerade utan några synliggjorda övergripande mål. Det resulterade i att 

eleverna fick veta vad de skulle göra men sällan vart de är på väg i sitt lärande 

(Skolinspektionen, 2015:12-25). 

2.2 Barnets utveckling 

Jean Piaget (1896-1980) är bland annat känd för sin stadieteori gällande barns själsliga 

utveckling. Eleverna i förskoleklass befinner sig i en övergångszon mellan två stadier. 

Ett av dessa stadier kallar Piaget för småbarnsåldern, vilken sträcker sig från två till sju 

år. Under detta stadium går barnet från en individuell och egocentrisk individ till en 

individ som börjar utveckla sympati och respekt för andra individer. Barnets handlande 

börjar socialiseras och barnet deltar mer och mer i en kollektiv samvaro. Under detta 

stadium utvecklas barnets språk och genom verbal form kan barnet nu kommunicera 

sina handlingar, vilket möjliggör att rekonstruera det förflutna och att föregripa sitt 

framtida handlande. Barnets kollektiva samvaro och språkutveckling avspeglar sig i 
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leken. Barnet ägnar sig åt härmningslekar och fantasi, där det individuella fortfarande är 

i fokus. Lekarna övergår succesivt till det kollektiva där lekarna är regelstyrda med 

gemensamma förpliktelser, dock är lekarna fortfarande relativt individuella, var och en 

spelar på sitt sätt inom leken (Piaget, 2013:29ff). Nästa stadium infinner sig i sju till 

tolvårsåldern. Inom detta stadium utvecklas barnets samarbetsförmåga. Barnet kan 

skilja på sina egna åsikter och andras samt ge förklaringar till andra individer. I detta 

stadium sker en påtaglig förändring i barnets kollektiva samvaro. Barnet ser till lekens 

regler och arbetar för att alla inom leken följer samma regler (Piaget, 2013:56). Vidare 

beskriver Piaget att skolelever presterar oändligt mycket bättre i skolan om skolarbetet 

är relevant för eleverna, knyter an till deras intressen och har en anknytning till deras 

behov. Barn i småbarnsåldern har observerats ha ett intresse för att utveckla språket, 

tecknande, bilder och rytm, eftersom deras behov då utvecklas (Piaget, 2013:50). 

2.3 Läsutveckling 

Flertalet forskare konstaterar att barnets läsutveckling påbörjas i ett tidigt skede. Janice 

J Beaty och Linda Pratt (2007:4) framhåller dagens synsätt på läsinlärning. Idag 

kännetecknas synen på läsning genom early literacy, vilket innebär att barnens 

läsinlärning påbörjas redan vid födseln. Med det sagt innebär det inte att den formella 

läsinlärningen börjar då utan att barnens sätt att kommunicera på ses som ett första steg 

i utvecklingen till att etablera meningsfulla språkliga omgivningar. Den drivkraften som 

små barn har i sitt kontaktsökande kännetecknar drivkraften barnen har i att förstå 

skriftspråk. Barnens läsning börjar att utvecklas naturligt i det sammanhang de befinner 

sig i eftersom de vistas i en miljö som präglas av skriftspråk dagligen och ger vuxna 

dem verktyg och vägledning kan barnen utveckla färdigheter gällande läsning redan i 

förskoleåldern (Beaty & Pratt, 2007:4). Carina Fast (2007) har i sin avhandling, då hon 

följt sju barn under tre års tid, konstaterat att barn förser sig med kunskaper om olika 

texter gradvis i samspel med vuxna och andra barn. Kunskaperna införskaffas i olika 

miljöer och är inte knutet till något visst sammanhang, utan barn möter skriftspråk bland 

annat i hemmet, affären och i lekparken. Det är emellertid varierade läskunskaper som 

eleverna besitter när de börjar förskoleklass eftersom läsaktiviteter ser olika ut i olika 

familjer och barnen därmed har stött på läsning i olika utsträckning (Fast, 2007). 

I likhet med Piagets tankar om barnets utveckling beskriver Joseph A Appleyard 

(1991) barnets utveckling beträffande läsinlärning. Appleyard skildrar hur små barn går 

från att erfara läsning som en aktivitet som utspelar sig en till en, till barn i skolåldern 
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som ser läsning som en kollektiv aktivitet med gemensamma roller och föreställningar, i 

vilken de skapar och omförhandlar sin identitet i de sociala utmaningar som de möter 

(Appleyard, 1991:23-48). Vidare framhåller Appleyard att barn i sexårsåldern behöver 

konstruera en meningsfull värld byggd på erfarenheter. Barnen genomgår en förändring 

när de börjar förskoleklass eftersom de kommer in i ett nytt socialt sammanhang med en 

struktur som präglas av språkliga instruktioner. Skolan ställer nya krav på eleverna och 

erbjuder en miljö där eleverna får utvecklas. Det är nu, i ålder mellan sex till tolv år, 

som barnets upplevelser av läsning växer och blir allt viktigare. Läsning inbjuder barnen 

till att lära sig hur världen fungerar genom att foga samman och organisera information, 

vilket är en viktig anledning till att påbörja elevernas läsinlärning vid en tidig skolgång 

(Appelyard, 1991:58-59). 

2.3.1 Språklig medvetenhet 

Språklig medvetenhet är en viktig förutsättning för att en framgångsrik tidig läsinlärning 

ska uppstå. En språklig medvetenhet innebär att barnen blir medvetna om hur språket är 

uppbyggt med ord och meningar samt kan växla mellan språkets formsida och 

funktionella sida. Med andra ord måste barnet frånse ordets betydelse och rikta 

uppmärksamheten på hur språket är uppbyggt (Lundberg, 2007:9).  

Språklig medvetenhet delas in i fonologisk och fonemisk medvetenhet, 

morfologisk medvetenhet, syntaktisk medvetenhet, semantisk medvetenhet samt 

pragmatisk medvetenhet (Herrlin m.fl., 2012:83). Eftersom min studie är begränsad till 

att studera förskoleklassen och dess läsinlärning kommer enbart fonologisk och 

fonemisk medvetenhet behandlas. Fonologisk medvetenhet innebär att barnet kan 

uppmärksamma språkets ljudmässiga uppbyggnad genom att kunna rimma, jämföra och 

urskilja korta respektive långa ord. Fonemisk medvetenhet innebär att barnet har 

förmågan att uppmärksamma fonem. Detta innebär att kunna urskilja enskilda språkljud 

i ord. Läsning och att knäcka den alfabetiska koden innebär att ha en förståelse för att 

bokstäver motsvarar fonem samt att olika kombinationer av fonem bildar ord. Därav 

utgör fonemisk medvetenhet den grundläggande färdigheten inför läsning. Stimulans av 

fonologisk och fonemisk medvetenhet utvecklas oftast tillsammans med vuxna, vars roll 

är att vägleda barnet och rikta uppmärksamheten på språkets uppbyggnad (Lundberg, 

2007:9).  
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2.4 Lustfylld läsinlärning  

Läsning handlar om lust och engagemang, den slutsatsen tar Hasse Hedström (2006). 

En del elever har en stark lust till att lära när de kliver in i skolans värld, samtidigt som 

andra elever är i behov av att läraren vägleder eleven till en lustfylld läsinlärning. 

Visserligen handlar läsning i stort om att ha en förmåga att avkoda, men det är viktigt 

att eleverna får till sig att texter förmedlar ett budskap och att läsning inbjuder till 

glädje, upplevelser och förståelse (Hedström, 2006).  

Att kunna läsa ses som ett inträde till en värld full av äventyr, kunskap och 

spänning. Läsinlärningen i förskoleklass är i begynnelsen av detta inträde (Herrlin m.fl., 

2012:86). Det gör det extra viktigt att skapa en läsinlärning som präglas av lust och 

engagemang för att eleverna ska få en positiv start på den formella läsinlärningen 

(Lundberg & Herrlin, 2005:4). 

2.4.1 Motivation och intresse 

Att vara motiverad till att läsa ses som en viktig faktor för att läsning överhuvudtaget 

ska uppstå, vilket Karin Taube konstaterar (2007a:13). Motivation kan delas in i yttre 

och inre faktorer. Inre faktorer innefattar bland annat elevens attityder till det som ska 

läras och hur eleven ser sig själv som lärande individ. De yttre faktorerna involverar 

förväntningar från lärare, vårdnadshavare och kamrater (Williams, Burden & Lanvers, 

2002:521ff). Flertalet forskare är eniga om att lärarens roll är central för att skapa 

motivation och en lust till att lära. Lärarens förmåga att vägleda, skapa glädje och väcka 

lusten inför läsning är avgörande för att eleverna överhuvudtaget ska vilja engagera sig i 

läsning. Utifrån elevens förutsättningar, intresse och motivation ska läraren skapa en 

god läsutveckling för eleven (Lundberg & Herrlin, 2005:16; Taube, 2007a:13; Hattie, 

2009). Lärare vars förväntningar på eleverna är höga och som har en förmåga att 

utmana och uppmuntra eleverna, har visat sig ha positiv effekt på elevernas inlärning. 

Detta framför John Hattie  (2009:162), genom fem metaanalyser, baserade på totalt 141 

studier. Vidare menar Lena Ivarsson (2008:108) att motivation är starkt förknippat med 

elevernas intresse. Deras intresse kan göra dem motiverade till att vilja läsa och blir 

därmed en viktig faktor för en positiv läsinlärning. 

2.4.2 Lekens betydelse 

Läsinlärning som genomsyras av lek ger barnen ett mjukt och glädjefullt möte med 

språket (Lundberg, 2007:20). I förskoleklass handlar det om att bedriva en målinriktad 

undervisning med utgångspunkt i leken och barnens egna intressen och aktiviteter. 
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Lärarna kan därmed inte vara passiva i leken utan måste påverka leken i riktning mot 

det planerade innehållet samt stödja och vägleda barnen mot nya kunskaper (Herrlin 

m.fl., 2012:32). Däremot visar Simeondotter Svensson (2009) att leken inte får så stort 

utrymme i skolan som den borde. Allt för ofta förpassas barnens lekkultur till 

skolgården och rasterna. Leksaker som barnen har med sig hänvisas till hyllplatsen i 

korridoren.  En förekommande uppfattning är att förskoleklassen ska ha en pedagogik 

som till större delen liknar skolans, där lärande och lek skiljs åt. Elever i förskoleklass 

visar dock behov av integration mellan lek och lärande eftersom arbetsglädje och 

intresse för uppgifter kommer i skymundan (Simeonsdotter Svensson 2009). 

Ett tematiskt arbete angriper det som ska läras ur olika synvinklar och tar sin 

utgångspunkt i barnens erfarenheter genom att arbeta med flera metoder (Herrlin m.fl., 

2012:48). Tematiskt arbete är ett sätt att integrera lärande, lek och språk. Det kan göras 

genom att erbjuda barnen att möta skriftspråk genom olika kommunikationsformer, till 

exempel leka, rita, sjunga, dramatisera och lyssna. Det kan ta sig uttryck i ett arbete med 

en bok. Barnen får då lyssna på berättelsen, samtala om innehållet, rita bilder, sjunga 

sånger som är förknippade med boken och dramatisera personer i boken (Williams & 

Pramling, 2008:19).  

Lek och lärande uppkommer i samma situationer, men det är lärarens fokus som 

avgör huruvida leken eller lärandet ska framträda. För att lek och lärande ska bedrivas i 

ett samspel måste läraren vara av den åsikten att lek och lärande är likvärdiga, även om 

den ena framträder mer än den andra i olika situationer beroende på lärarens intentioner 

(Johansson & Pramling Svensson, 2009:158). För att leken ska bli ett lärande får den 

inte användas oreflekterat utan måste ha ett innehåll och syfte. Det krävs att lärarna 

tydliggör det som ska läras för att barnen ska uppfatta lärandet i leken. Barnen riskerar 

annars att bli förvirrade om det är lek eller lärande av namn som till exempel språklekar 

(Herrlin m.fl., 2012:31). Samtidigt menar Skolinspektionen (2015:26) att en lustfylld 

och meningsfull verksamhet för eleverna präglas av att lek och lärande flyter in i  

varandra. Granskningen visar att pedagoger riskerar att dela upp skolans målstyrda 

uppdrag med leken. Det kan resultera i att eleverna upplever arbete och lek som två 

skilda fenomen. 

2.4.3 Språklekar 

Lundberg skriver i sin bok, Bornholmsmodellen, vägen till läsning, språklekar i 

förskoleklass, (2007) om Bornholmsmodellen som kommit att påverka synen på 

läsinlärning på flera sätt. I mitten av 1980-talet genomfördes ett omtalat försök på 
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Bornholm, vilket kom att kallas Bornholmsmodellen. Försöket syftade till att stimulera 

elever i förskoleklassens språkliga medvetenhet genom att arbeta aktivt med språklekar. 

Språklekarna syftade främst till att leka med språket genom rim och ramsor. Resultatet 

av försöket visade att den tidiga läsinlärningen gynnades och att lässvårigheter 

förebyggdes. Idag ingår även övningar som tränar bokstavskunskaper i 

Bornholmsmodellen eftersom det har visat sig ge positiv effekt för läsinlärningen. 

Övningarna syftar till att etablera en funktionell bokstavskunskap, vilket innebär att 

skapa en större förståelse hos barnen än att kunna benämna bokstäverna med namn. 

Funktionell bokstavsinlärning förmedlar bokstaven och dess språkljud samt syftar till att 

eleverna ska kunna identifiera språkljudet i flera ord (Lundberg, 2007:6-7). Lundberg 

och Strid (2009) visar även i en nyare undersökning med ca 1000 deltagande sexåringar 

från 30 skolor att kontinuerlig träning i förskoleklassen av språklekar utvecklar 

elevernas fonemiska medvetenhet och skapar grunden till läsinlärning samt förebygger 

läs- och skrivsvårigheter. De anser att daglig träning i språklekar ger eleverna en mjuk 

och lustfylld start på läsinlärningen och att elever i förskoleklassen som har god 

kännedom om fonem är på god väg att knäcka den alfabetiska koden.  

2.4.4 Böckers betydelse 

Det bör i skolan finnas ett rikt utbud av läsmaterial för eleverna, vilka bör utgå från vad 

eleverna finner intressant. Läsmaterialet ska vara tillgängligt i olika nivåer, så att varje 

elev kan välja läsmaterial som befinner sig strax ovanför elevens läskompetensnivå. Då 

drivs eleven av sitt eget intresse till att ta sig an ett textinnehåll (Taube, 2007b:121). 

Aidan Chambers (2011:16-17) framhåller att tillgången på böcker inte behöver väcka 

lust och vilja till läsa, utan det handlar om hur den vuxne presenterar böckerna, genom 

aktiv handling och hur böcker är uppställda för läsaren (Chambers, 2011:16-17).  

Flertalet barn kommer i kontakt med böcker via högläsning både i hemmet, 

förskolan och skolan. Högläsning ses som en viktig komponent till att låta eleverna 

upptäcka glädjen och spänningen med läsning och skapar en lust hos eleverna till att 

vilja lära sig läsa. (Taube, 2007a:23). Högläsning har visat sig ha en betydande roll vid 

stimulering av barnens läsutveckling. Ett aktivt samspel mellan läsaren och lyssnare har 

visat sig vara mer effektivt än att enbart läsa högt utan samtal. Högläsningen har därmed 

flera fördelar. En fördel som är betydande för att skapa lust och engagemang till läsning 

är att barnen får en förståelse för att böcker inbjuder till glädje genom spänning, äventyr 

och kunskap. Ytterligare en fördel är att högläsning inbjuder till en social aktivitet där 

de vuxnas roller blir centrala eftersom de får möjlighet att demonstrera glädjen i läsning 
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samt föregå som en goda läsande förebilder (Lundberg, 2010:33). Detta framhåller även 

Chambers som en av de viktigaste aspekterna vid högläsning, eftersom det skapar starka 

band mellan människor genom gemensamma upplevelser. Vidare menar han att 

högläsning är nödvändigt för att barnen ska bli goda läsare (Chambers, 2011:71). I 

motsats till detta presenterar Taube (2007a:24) forskning som visar att högläsning har 

relativt liten effekt på barns läsförmåga. Detta förvånade många forskare. Bland annat 

förklarade Elbro det genom att högläsning i sig inte skapar läsare. Det ger en inblick i 

hur läsning fungerar, men för att lära sig läsa behöver barnen själva ta tag i skriften. Det 

är däremot av stor vikt att barnen få ta del av högläsning för att bli motiverade till att 

lära sig läsa (Taube, 2007a:24). 

Litteratur påverkar oss på olika sätt och goda läsupplevelser skapar glädje, lust, 

spänning, nöje och uppskattning. En reaktion som läsaren får efter att ha läst en bok 

som upplevs som bra är ett behov till att samtala om boken och att få ta del av liknande 

böcker för att stimulera sitt behov. Samtal om böcker delas in i två olika typer. En typ 

innefattar vardagligt prat med kamrater och vuxna. Den andra typen innefattar ett mer 

strukturerat boksamtal. Boksamtal skapar ett intresse eftersom vi oftast vill läsa böcker 

som andra talar gott om (Chambers, 2011:21). 

3 Metod och material 

I detta avsnitt presenteras val av analysmetod följt av de urval och avgränsningar som 

gjordes vid materialinsamlingen. Därefter ges en redogörelse för hur studien 

genomfördes. Avslutningsvis framförs en diskussion gällande studiens tillförlitlighet 

och kritik avseende metod och material. 

3.1 Analysmetod 

Studien är baserad på en fenomenografisk ansats med en kvalitativ intervjuform, 

eftersom den avsåg att studera hur lärare erfar och betraktar ett lustfyllt lärande vad 

gäller läsinlärning. En fenomenografisk forskningsansats är vanligt förekommande i 

pedagogiska sammanhang där syftet är att beskriva ett fenomen utifrån hur andra 

betraktar och erfar det. Utifrån individernas sätt att erfara fenomenet beskrivs sedan en 

variation av funna mönster (Marton & Booth, 2000:145ff).  

En kvalitativ ansats utgår från empiriskt insamlat material och används när 

forskaren är intresserad av att skapa en förståelse om hur människor resonerar samt till 

att urskilja varierande handlingsmönster. Intervjuer som präglas av en kvalitativ ansats 
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kännetecknas av en relativt fri intervjuform där intervjuaren riktar in och fokuserar 

intervjun mot det valda ämnet samtidigt som den intervjuade tillåts tala fritt utifrån 

frågeställningar som inbjuder till öppna svarsalternativ (Trost, 2005:14,20-21). 

3.2 Insamlingsmetod: urval och avgränsningar 

Urvalet begränsades till fyra pedagoger med minst tio års erfarenhet av arbete i 

förskoleklass eftersom jag ville ha möjlighet att se förändringar över tid. De deltagande 

pedagogerna handplockades av rektorer utifrån en geografisk spridning. De var 

verksamma i tre olika kommuner. Anledningen till detta var att jag ville förebygga att 

pedagogernas arbetssätt influerat varandra. Denna typ av urval benämner Trost 

(2005:117-118) som ett strategiskt urval, vilket syftar till att ha ett heterogent urval 

inom den enhetliga ramen för studien. På grund av att studien var begränsad till en 

kortare tidsperiod, intervjuades enbart fyra pedagoger. Detta är ett medvetet val från 

min sida eftersom jag såg en större förtjänst i att genomföra väl utförda intervjuer med 

ett fåtal personer. Detta styrks även av Trost (2005:123) som menar att kvaliteten bör 

komma i första hand. 

Intervjuguiden var avgränsad till sex frågor rörande lustfylld läsinlärning och två 

generella frågor gällande pedagogens bakgrund (Bilaga B). Jag hade inte planerat för 

några följdfrågor utan anpassade följdfrågor beroende på utfallet av huvudfrågorna. 

Trost (2005:50) nämner att ett fåtal större frågeområden är att föredra vid kvalitativa 

intervjuer och att följdfrågor ska byggas på de svar som ges under intervjun och att 

intervjuaren bör vara följsam. 

3.2.1 Presentation av pedagogerna 

Hänsyn har tagits till forskningsetiska principer och konfidentialitetskravet, vilket 

innebär att deltagarna i studien är anonyma. Pedagogernas namn är fiktiva för att bevara 

deras och skolornas anonymitet (Vetenskapsrådet, 2002:12). Ann och Stina är utbildade 

till förskollärare och arbetar i samma förskoleklass, båda har arbetat med 

förskoleklasser i tio år på samma skola, varav de arbetat i samma förskoleklasser de två 

senaste åren. Lisa är utbildad till förskollärare med 27 års erfarenhet av arbete i 

förskoleklass. Elsa är även hon utbildad till förskollärare och har arbetat med 

förskoleklasser inom samma skola sedan 33 år tillbaka. Samtliga förskoleklasser är 

integrerade i skolornas lokaler. 
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3.3 Genomförande 

Första kontakten togs med skolornas rektorer. Detta gjordes dels för att få ett 

godkännande av rektorn till att genomföra studien på den berörda skolan, dels för att 

kunna avgöra vilka pedagoger som kunde vara aktuella för studien. Efter att rektorn gett 

sitt medgivande kontaktades aktuella pedagoger. Pedagogerna gav sitt samtycke till att 

delta i studien och fick ta del av ett missivbrev (Bilaga A). I kontakten med 

pedagogerna tog jag hänsyn till forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet 

(2002:7-9) utfärdat. I hänseende till informationskravet fick samtliga deltagare i studien 

information gällande studiens syfte, vad resultatet kommer att användas till samt att 

deras deltagande var frivilligt. Vidare tog jag hänsyn till samtyckeskravet, då både 

rektorer och pedagoger gav sitt medgivande till att delta i studien. Intervjuerna 

genomfördes individuellt på ostörda platser i respektive pedagogs lokaler, med 

undantag för en intervju där två pedagoger från samma skola deltog vid samma intervju. 

Samtliga intervjuer spelades in. 

Intervjuerna var styrda till att handla om lustfylld läsinlärning. Det ses som en hög 

grad av strukturering, av den orsaken att allt som behandlades i intervjun var begränsat 

till att handla om samma ämne. Däremot hade intervjufrågorna en låg grad av 

strukturering eftersom de inbjöd till öppna svarsalternativ. Intervjuerna höll en låg grad 

av standardisering, vilket innebär att frågorna anpassas till den intervjuade gällande 

ordningsföljd och följdfrågor (Trost, 2005:19-21). För att jag skulle uppfatta 

pedagogernas syn på lustfylld inlärning fick jag be dem definiera vad de anser att 

lustfyllt innebär. Sedan fick jag utifrån deras svar och olika sätt att arbeta på ställa 

följdfrågor för att kunna uppfatta vad det var i deras arbetssätt som gjorde att 

undervisningen blev lustfylld. 

Intervjuerna transkriberades och utgjorde sedan materialet för analysen. Enligt 

den fenomenografiska ansatsen granskas materialet dels i förhållande till andra 

genomförda intervjuer dels i förhållande till den enskilda intervjun (Marton & Booth, 

2000:173). Utifrån transkriberingarna kategoriserades sedan resultatet utifrån de 

variationer och mönster jag fann. En fenomenografisk ansats beskriver resultatet i 

kategorier. Kategorierna bör ha en tydlig relation till fenomenet, vara begränsade till sitt 

antal och presenterade i en hierarkisk ordning (Marton & Booth, 2000:163). I enlighet 

med forskningsetiska principerna tog jag hänsyn till nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 

2002:14). Den enskilde individens integritet är dold. Uppgifter av personlig karaktär 
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samlades inte in och insamlad data har inte använts till andra ändamål än till studien. 

Efter genomförd analys förstörde jag alla inspelningar och transkriberingar. 

3.4 Metod och materialkritik 

Reliabilitet innefattar hur tillförlitliga och noggranna intervjuerna är. Hög reliabilitet ger 

samma resultat vid upprepade intervjuer (Johansson & Svedner, 2010:95). Ett generellt 

problem vid kvalitativa studier är att avgöra dess reliabilitet. En kvalitativ intervju ger 

sällan samma resultat vid upprepade gånger eftersom det är knutet till just den 

situationen som uppstod just då, men det behöver inte betyda att studien inte är 

tillförlitlig. Kvalitativa studier kännetecknas av variation och att tillförlitlighet uppstår 

om forskaren presenterar det som är mångtydigt (Patel & Davidsson, 2011:106). De 

genomförda intervjuerna kan sägas ha reliabilitet i den mån att de är genomförda på 

liknande sätt, samtliga är intervjuade av samma person.  

Triangulering är ett sätt att skapa ett tillförlitligt resultat på. I intervjusammanhang 

kan det yttra sig genom att angripa fenomenet via olika personer, platser eller tidpunkter 

(Patel & Davidsson, 2011:107). Studiens geografiska spridning skulle i detta fall kunna 

ses som en form av triangulering eftersom pedagogerna som deltagit i studien var 

verksamma i olika kommuner. Jag upplevde att studiens geografiska spridning hade en 

positiv inverkan eftersom jag fick möjlighet att studera fenomenet från olika perspektiv 

men med samma utgångspunkt gällande informanternas erfarenheter. Det hade dock 

gett ett mer tillförlitligt resultat om jag även hade studerat pedagogerna i deras arbete 

med eleverna. Observationer kunde haft en kontrollerande verkan eftersom jag då hade 

fått möjlighet att studera huruvida pedagogernas handlande stämmer överens med deras 

syn på lustfylld läsinlärning. Samtidigt riskerar mina åsikter och mitt synsätt gällande 

lustfylld läsinlärning att avspeglats i resultatet eftersom jag hade utgått från mina 

erfarenheter vid studerandet av pedagogerna.  

Från början var min tanke att enbart intervjua tre pedagoger, men när jag kom till 

en förskoleklass hade en missuppfattning skett och båda pedagogerna hade förberett sig 

för att bli intervjuade samtidigt. Trost (2005:47) framhåller att intervjuer med flera 

personer samtidigt kan bli till en nackdel eftersom personerna som intervjuas kan 

påverka varandra och inte vilja dela med sig av all information. I intervjun med Ann och 

Stina upplevde jag en motsatt effekt. De utvecklade varandras svar och något som den 

ena sa gjorde att den andra kom på ytterligare saker. Detta gjorde att jag fick 

uttömmande svar, men det kan även bero på att de intervjuade ansåg sig själva arbeta på 
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ett mycket lustfyllt sätt och ville därav dela med sig. Visserligen ville jag ha informanter 

med en geografisk spridning för att motverka att de influerar varandra, vilket intervjun 

med Ann och Stina motsäger. I det här fallet ser jag ingen nackdel med att de influerar 

varandra eftersom de arbetar i samma förskoleklass.  

Elsa var väl förbered vid intervjun. Till skillnad från övriga informanter hade hon 

tagit fram material som hon använde i sin undervisning. Detta gav mig en tydligare bild 

av hur hon arbetade jämfört med övriga pedagoger som deltog i studien. Olyckligtvis 

var intervjun med Elsa den sista intervjun i studien. Det hade annars varit fördelaktigt 

för studien om samtliga pedagoger förberett material till intervjun. 

Jag vill avslutningsvis framhålla att det i följande analys säkerligen finns andra 

möjliga tolkningar än mina. Resultatredovisningen har därför illustrerats med några citat 

och exempel från intervjuerna för att göra studiens analys så trovärdig och tillförlitlig 

som möjligt. Resultatet är inte representativt för pedagoger i förskoleklassen i allmänt 

utan snarare exempel på hur lustfylld läsinlärning kan ta sig i form för de olika 

pedagogerna som deltagit i studien. 

4 Resultat och analys 

I följande avsnitt presenteras en sammanställning av de tre genomförda intervjuerna. 

Resultatet är kategoriserat och disponerat utifrån studiens frågeställningar.   

4.1 Vad är lustfylld läsinlärning, enligt de intervjuade pedagogerna? 

4.1.1 Beskrivning av lustfylld läsinlärning  

Lisa anser att förskoleklassens ledord är lustfyllt. Det är pedagogernas roll att skapa en 

lustfylld inlärning och grundidén är att det ska vara trevligt och roligt att komma till 

förskoleklassen samt att läsinlärning genomsyrar hela verksamheten. Vidare berättar 

Lisa: ”barn lär sig på olika sätt därför tycker jag att det måste vara lustfyllt på de viset, 

att det finns något som fungerar för alla”. Ann och Stina uttrycker att det är viktigt att 

utmana eleverna på den nivå som de befinner sig på, för att lärandet ska bli lustfyllt. De 

talar mycket om vikten av att göra eleverna mottagliga. De menar att en lustfylld 

inlärning skapar motivation hos eleverna och gör dem därmed mer mottagliga till att 

vilja delta. De skapar motivation hos eleverna genom att angripa läsinlärningen på olika 

sätt. Vidare nämner Ann att eleverna motiverar varandra: 
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Jag tror att de blir väldigt motiverade av att se att kompisarna kan eller har kommit en bit 

med läsningen. Då blir de själva sugna på att också prova på att ljuda eller göra något 

arbetsblad (Ann).  

Pedagogerna framhåller att de ”läser av” om eleverna anser att undervisningen är 

lustfylld. Vid en närmare fråga om hur pedagogerna ser detta, får jag till svar att barnen 

ler, skrattar och sjunger högre. Elsa uttryckte det enligt följande: ”Om något är lustfyllt, 

får barnen glittriga ögon av det jag gör. Jag ser på deras ögon att det här engagerar dem, 

ögonen är glittriga och de vill få mer”. Vidare menar Stina att hennes roll som pedagog 

är viktig för att göra arbetet lustfyllt: 

Det gäller att vi är lustfyllda för vårt arbete, annars kan jag sitta och göra allt så det inte alls 

blir lustfyllt. Vi kan sjunga en sång utan att det syns på mig att jag tycker det är roligt. Så du 

måste använda din profession och plocka fram pedagogiska hjälpmedel som gör att det blir 

lustfyllt (Stina).   

Pedagogerna finner svårigheter i att definiera lustfylld läsinlärning med ord, de 

uttrycker att inlärningen ska vara rolig, engagerande, motiverande och spännande. Detta 

är dock otydligt eftersom vad som är roligt och spännande är högst individuellt både för 

pedagogerna och eleverna, vilket än mer indikerar att begreppet lustfylld läsinlärning är 

komplext och att ett varierat arbetssätt blir nödvändigt för att tillmötesgå denna 

komplexitet. Stina och Elsas tankar om pedagogens roll indikerar att pedagogernas lust 

och glädje inför läsning avspeglar sig på hur elevernas inställning till läsning tar form. 

4.2 Vilka faktorer avgör lärarnas val av metoder för att skapa lustfylld 

läsning? 

4.2.1 Elevers intressen och förväntningar  

Lisa framhåller att de ofta använder elevernas leksaker som material när de till exempel 

ska leta efter olika fonem. Vidare försöker hon läsa av elevernas intressen för olika 

arbetsområden för att utifrån dem anpassa nivån på det de arbetar med. Elsa ger också 

uttryck för att integrera elevernas leksaker i undervisningen, ”saga, lek och gosedjur blir 

mer lustfyllt för eleverna än om jag bara skulle sitta rakt uppochner”. 

Ann och Stina diskuterar elevernas förväntningar på att börja i förskoleklassen. 

De menar att vid utvecklingssamtalen, som de har med alla elever och dess 

vårdnadshavare, framkommer att nästan alla elever vill lära sig läsa i förskoleklassen. 

Stina poängterar dock att det inte är något tvång att lära sig läsa, men att 

utvecklingssamtalen och elevernas mål är utgångspunkten i arbetet med elevernas 
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läsutveckling. I motsats till detta framhåller Elsa att hon inte upplever att eleverna eller 

vårdnadshavarna är så medvetna vad det gäller läsinlärningen. Däremot anser Elsa att 

eleverna ska få påbörja sin väg till att kunna läsa i förskoleklassen. Vidare berättar Elsa 

att eleverna i förskoleklassen förväntar sig mer lärande aktiviteter och inte enbart fri lek. 

Stina talar även om att eleverna måste få vara med och påverka sitt lärande samt att det 

är viktigt att hitta vad varje enskild elev behöver: 

De ska ha ett inflytande, de ska känna att de kan vara med och påverka. Om en elev ger 

uttryck för att vilja göra någonting, måste vi greppa det och göra det på olika sätt. Det finns 

Ipad, dator och arbetsblad […] vi kartlägger eleverna vid ett par tillfällen för att få det 

individuella lärandet, sen anpassar vi lärandet efter det […] sen har vi det där med gemen 

och versaler. Det ska inte ta emot att läsa bara för att man inte kan läsa gemener. Då gör vi 

det undantaget, en del elever läser med versaler istället, så de kommer igång med läsningen 

(Stina). 

Ann och Stina berättar även att eleverna önskat att få läsläxor på utvecklingssamtalen. 

Alla elever får olika läsläxor, framtagna efter varje elevs förmåga. Läxorna kan utgöras 

av ett spel eller en kort berättelse. De upplever att eleverna uppskattar läxorna och kan 

ibland komma efter två dagar för att vilja ha en ny trots att läxorna ges veckovis.  

Pedagogerna framhåller att det framförallt är elevernas intressen som avgör hur de 

arbetar med läsinlärningen för att göra den lustfylld. Särskild vikt läggs vid att ta tillvara 

på elevernas intressen genom deras leksaker. Ann och Stinas framställningar indikerar 

om en större medvetenhet beträffande elevernas intressen och förväntningar. Deras 

arbetssätt tenderar att ha en mer individanpassad läsinlärning eftersom de nämner den 

enskilda elevens intressen och förväntningar. Det kan även tolkas som att deras 

arbetssätt lutar mer åt en skolrelaterad verksamhet, där eleverna efterfrågar mer 

skolliknande aktiviteter.  

4.2.2 Styrning 

Alla pedagoger anser att de lägger grunden i förskoleklassen inför läsningen och att 

eleverna ska nå målen i årskurs 3. Elsa uttrycker det enligt följande: 

Alla delar jag har är riktade mot läroplanen och att de ska klara målen i årskurs 3. 

Läroplanen har jag som bas. Jag tittar inte i den till varje del, men jag är absolut medveten 

om den (Elsa). 

Lisa menar att det främst är värdegrundsarbetet som de har i fokus i läroplanen men att 

de har en medvetenhet gällande läroplanens centrala innehåll trots att de inte har några 

exakta mål som de måste uppnå. Hon uttrycker det enligt följande:  
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Det är fortfarande lite flummigt. Det finns inte exakt vad vi ska göra och inga exakta mål. 

Däremot har vi mål ifrån Bornholmsmodellen (Lisa). 

I motsats till Lisa ser Ann att det ändå har blivit en större tydlighet i läroplanen: 

Det är inte så flummigt längre, läroplanen har blivit mer skriven för oss, även om vi inte har 

några direkta mål så finns det mål att sträva mot för årskurs 3 (Ann). 

Alla pedagoger använder Bornholmsmodellen som utgångspunkt i sin undervisning. 

Två pedagoger framhäver att de är styrda till att arbeta med Bornholmsmodellen och att 

den utgår från läroplanen. På så vis menar de på att de arbetar mot läroplanens centrala 

innehåll och att de genom Bornholmsmodellen får konkreta mål att arbeta mot i 

förskoleklassen.  

Samtliga pedagoger uttrycker att de har läroplanen som bas vid planering av 

verksamheterna, dock gör ingen av pedagogerna tydliga kopplingar av sin undervisning 

till läroplanen. Pedagogerna indikerar om en medvetenhet vad det gäller läroplanen men 

bedriver ingen medveten undervisning från läroplanens centrala innehåll. Däremot anser 

de sig ha en förankring i läroplanens kursplan för svenska då de lutar de sig mot 

Bornholmsmodellen.  

4.3 Hur utarbetar pedagogerna en undervisning som väcker lust, nyfikenhet 

och intresse inför läsning? 

4.3.1 Lekens betydelse 

Ett genomgående mönster hos pedagogerna är att leken ses som ett viktigt verktyg i 

förskoleklassen. Pedagogerna ger uttryck för att eleverna är i behov av att leka dels 

genom fri lek, dels i inlärning. De menar att lek engagerar eleverna och är deras 

naturliga sätt att handla på. Pedagogerna måste därför möta eleverna i leken för att 

skapa ett meningsfullt sammanhang. Ann och Stina hade innan intervjun genomfördes 

samtalat med eleverna om vad de gör och vad de lär sig i förskoleklassen: 

Vi skulle prata om vad vi gör i förskoleklassen. Det var ingen som tog upp rim, ramsor och 

segmentering. De hade inte upplevt att det är lektionspass och då kan man säga att det har 

varit lustfyllt, som en lek. Det tycker jag är ett gott betyg. De har inte uppfattat hur mycket vi 

tränar dem i språklig medvetenhet på ett lustfyllt sätt, så de ser det inte som jobb (Stina). 

Eleverna hade inte uppfattat att de hade haft lärandetillfällen utan ansåg att de lekte i 

förskoleklassen. Detta tolkade Ann och Stina som att deras arbete med eleverna varit 

lustfyllt eftersom eleverna uppfattat lärandet som lek snarare än lektioner. Elsa och Lisa 

berättar att de leker in lärandet genom att använda sig av material och leksaker som 
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eleverna förknippar med lek. Det gjorde även Ann och Stina men poängterade inte det 

lika väl som Elsa och Lisa. Elsa beskriver under intervjun hur hon arbetar med 

handdockor, gosedjur och sagor integrerat med leken. Hon upplever att eleverna under 

höstterminen ser leken som mer betydelsefull än lärandet, men att de under vårterminen 

blir mer medvetna om lärandet eftersom de då upptäcker att de kan läsa och skriva 

många ord. Lisas syn på leken som verktyg skiljer sig till viss del åt de övriga 

pedagogernas syn. Lisa anser att hon leker in läsinlärningen, men att eleverna uppfattar 

det som arbete och att det är den egna leken som innebär lek för eleverna. Samtidigt 

särskiljer hon senare lek och lärande: 

Det är viktigt att ha bra balans mellan lek och lärande. Vi leker som inlärningsredskap, sen 

har vi ett begrepp som vi kallar för egen lek. Egen lek finns insprängt hela tiden. När vi gjort 

färdigt något som vi har jobbat med finns det tid för egen lek […] Har vi jobbat i tjugo 

minuter och någon elev vill gå och leka, bestämmer vi att vi jobbar några minuter till, sen får 

eleven gå och leka. Vi arbetar mycket med att det ska vara jobb och lek, jobb och lek (Lisa). 

Vidare ställde jag frågan till samtliga pedagoger: Synliggör ni lärandet i aktiviteterna för 

eleverna? Här fick jag ett samstämmigt svar från pedagogerna. Ingen pedagog 

definierade vad de arbetade med för tillfället, till exempel sammansatta ord. Däremot 

ansåg de att de synliggör och förstärker det som ska läras med kroppsspråk och olika 

material. Elsa berättar att hon vid senare tillfällen benämner till exempel att det kallas 

sammansatta ord, men att det primära är att eleverna får en förståelse om vad 

sammansatta ord innebär. 

Pedagogernas erfarenheter av leken antyder att eleverna är i behov av social 

gemenskap och lek då de framhäver lustfylld läsinlärning som en social aktivitet som 

framförallt tar sig i uttryck genom lekar. Ann och Stinas elever anser att lek och lärande 

flyter ihop. Elsa deltar i leken med bland annat handdockor och ger uttryck för att 

eleverna inte uppfattar lärandet i första stadiet. Samtidigt uttrycker Lisa att hennes 

elever särskiljer lek och lärande. Detta resultat tenderar till att visa att pedagogens sätt 

att marknadsföra aktiviteter på avspeglar sig huruvida eleverna uppfattar aktiviteterna 

men kan även indikera om att eleverna inte vet syftet med aktiviteterna.  

4.3.2 Funktionell bokstavsinlärning 

Något som genomsyrar alla pedagogernas undervisning är arbetet med 

Bornholmsmodellen. De kartlägger eleverna utifrån material hämtat från 

Bornholmsmodellen både på höstterminen och på vårterminen. Lisa berättar: 
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Tanken med Bornholmsmodellen är att barnen ska testas av på hösten efter ett visst schema, 

sen görs exakta samma test en gång till på våren. Då ser både vi och barnen hur mycket dem 

har utvecklats. Sen är tanken att arbeta lite varje dag med Bornholmsmodellen, efter ett 

schema där det blir svårare och svårare (Lisa). 

Pedagogerna har Bornholmsmodellen som utgångspunkt i arbetet med språklekar men 

kompletterar med eget material som de samlat på sig under deras år som pedagoger. 

Elsa arbetar med språklekar varje dag. Språklekarna varierar i tid men upptar oftast fem 

till tio minuter. Inledningsvis arbetar hon mycket med rim och ramsor för att sen övergå 

till att arbeta med meningar, ord, stavelser och slutligen med enskilda ljud. Likaså 

arbetar Ann och Stina. De uppger även att de ibland gör nivåbaserade grupper utifrån 

elevernas kartläggningar för att sedan dela in eleverna i nivåblandade grupper för att 

utveckla elevernas lärande.  

Pedagogerna arbetar med bokstavskännedom, vilket etablerar sig på olika sätt. 

Ann och Stina presenterar en ny bokstav genom att dra en bokstav ur en påse. Sedan 

försöker de tillsammans hitta så många ord som möjligt börjar på bokstaven genom att 

identifiera bokstavens ljud. Stina berättar att flera dagar efter övningen kan elever 

komma till dem och berätta nya ord som de funnit. Ann fortsätter med att berätta om 

deras bokstavhus, ett hus som det flyttar in föremål i allteftersom de arbetat med nya 

bokstäver. I arbetet med bokstaven k flyttade till exempel en ko in i huset. 

Avslutningsvis ritar eleverna en bild till respektive bokstav med en kort tillhörande text. 

Elsa påbörjar veckans bokstav med en läxa. Eleverna får hem en påse, i vilken det 

finns ”veckans bokstav”, sedan ska eleverna hitta ett föremål hemma som börjar på 

bokstavens ljud. Föremålet läggs sedan i påsen och förblir hemlig tills det är dags att 

redovisa vad man valt ut. Vid redovisningen får eleven som redovisar sitta på en 

guldstol, Elsa berättar att elevernas ögon glittrar. Eleverna är nyfikna och spända på att 

se vad kompisarna har i sina påsar. Efter redovisningen arbetar eleverna med bokstaven 

och föremålet på olika sätt. Orden till föremålen skrivs på dator och utgör sedan 

tillsammans med föremålen en utställning som varar i en vecka. Eleverna formar 

bokstaven i lera och arbetar sedan i en arbetsbok, i vilken de skriver bokstaven flera 

gånger samt vilket föremål de hade med sig.  

Hos Lisa arbetar de med en ny bokstav varje vecka. Inledningsvis presenteras 

bokstaven via ett vykort med en bild. Eleverna samtalar om bilden som knyter an till 

bokstaven de ska arbeta med. Sedan lär sig eleverna hur bokstaven görs med 

handalfabetet. Eleverna får sedan varsin bild att färglägga. De skriver bokstaven i luften 
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och spårar bokstaven på papper. Avslutningsvis sjunger de en tillhörande sång. Lisa 

berättar: 

Förr tragglade vi alfabetet, idag är det mer ljudfokuserat och det kommer ifrån 

Bornholmsmodellen. Det ser jag resultat av. Handalfabetet som vi jobbar med har blivit en 

extra kick. Nu kan jag använda mig av alfabetet med eleverna. Om vi pratar om ljud och 

eleverna inte vet vilken bokstav ljudet tillhör kan jag visa bokstaven med handalfabetet. Jag 

ser inte att eleverna använder handalfabetet, men det förstår mig när jag gör det (Lisa). 

Pedagogernas kartläggningar av eleverna indikerar att pedagogerna har ett medvetet 

arbetssätt inför språkinlärningen då de följer upp sin undervisning och den enskilde 

elevens utveckling. Pedagogerna ser språklig medvetenhet som en bärande grund i den 

tidiga läsinlärningen dels i språklekar, dels i arbetet med bokstavskännedomen. 

Resultatet kan tolkas som att pedagogerna lägger stor vikt vid Bornholmsmodellen och 

arbetar medvetet med fonemisk medvetenhet och funktionell bokstavsinlärning 

eftersom pedagogerna förmedlar bokstävernas form, språkljud och arbetar med att 

identifiera språkljuden i olika ord.  

4.3.3 Böckers betydelse 

Tillgången på böcker varierar hos de intervjuade pedagogerna. Lisa menar att skolans 

utbud av böcker är begränsat men att de däremot får de ta del av ett större utbud böcker 

vid ortens bibliotek som de besöker var sjätte vecka. Ann, Stina och Elsa arbetar på 

skolor vars bibliotek har en rik tillgång på böcker. De besöker biblioteken varannan 

vecka.  

Alla pedagoger uppger att de arbetar medvetet med högläsning och boksamtal. 

Lisa exemplifierar: 

Det är viktigt för läsinlärningen att få höra sagor. Det blir en social aktivitet, vi lyssnar på 

varandra. Vi arbetar medvetet med sagor, förklarar nya ord och uttryck. Nu har vi en 

avancerad saga, det är inte bilder hela tiden utan eleverna får själva skapa inre bilder. Vi 

börjar alltid på hösten med bilderböcker men nu har vi gått över till kapitelböcker (Lisa). 

Liknande tankar går att utläsa i samtliga intervjuer. Pedagogerna samtalar och diskuterar 

om böcker med eleverna, de diskuterar böckers framsida, vad de läst, vad eleverna 

gillade och inte gillade med böckerna. En del böcker arbetar de mer djupgående med än 

andra. Stina berättar hur de ibland arbetar: 

Vi pratar mycket om att återberätta genom att hitta början, huvudpersoner, miljö, problem, 

lösningar och slutet på de sagor vi läser. Sen har vi gjort en egen saga, då ser eleverna att vi 

måste ha en början, någonting som händer, en lösning och ett slut (Stina). 
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Vidare vill jag här förtydliga att pedagogerna använder begreppet sagor i en generell 

bemärkelse och syftar egentligen på barnböcker. 

Elsa ger uttryck för att det ska vara roligt att arbeta med bokstäver. Det gör hon 

genom att arbeta med böcker på olika sätt. Under intervjun berättar hon att hon brukar 

välja ut en bok som hon tror är okänd för eleverna sen börjar hon läsa boken högt men 

stoppar sedan vid en spännande händelse i boken. Därefter får eleverna till uppgift att 

fundera ut hur boken fortsätter, Elsa skriver elevernas meningar på ett blädderblock 

varpå de sedan får rita en bild. Slutligen får eleverna ta del av slutet på boken. Vidare 

berättar Elsa att hon ibland berättar en saga för eleverna, som hon kan utantill. Till 

sagan spelas en bakgrundsmusik. Efter sagans slut får eleverna, på ett uppdukat 

långbord med papper och färg, måla vad de vill till sagan de just hört. Under tiden 

spelas samma bakgrundsmusik.  

Det blir tydligt att pedagogerna ser högläsning som en social aktivitet och att de 

genom högläsningen kan förmedla böckers innehåll. Pedagogernas arbetssätt med 

böcker antyder att de förespråkar boksamtal. Det går i intervjuerna att utläsa att det 

arbetar med strukturerade boksamtal, men även spontana samtal gällande nya ord. Det 

går även att urskilja pedagogens ledande roll i förhållande till högläsningen i intervjun 

med Elsa, då jag tolkar det som att hon är angelägen av att visa att böcker inbjuder till 

lust, glädje och spänning.   

4.4 Har pedagogernas syn på lustfylld läsning förändrats över tid? 

4.4.1 Medvetenhet 

Ann och Stina anser att läroplanen är bättre utformad nu än vad den var förr. Det har 

blivit mer styrt mot kunskaper och inlärning. Vidare betonar samtliga pedagoger att 

nästan alla elever har knäckt läskoden redan i förskoleklass och så var inte fallet för 

cirka tio år sedan. Elsa menar att det beror på en större medvetenhet i hennes arbetssätt: 

Det som ger resultat är framförallt att jag arbetar mer medvetet idag. Jag vet varför jag 

arbetar med mitt material. Går jag femton år tillbaka i tiden, var det inte på samma sätt. Du 

gjorde saker för att du trodde på det, men inte lika medvetet. Jag hade inte språklekar varje 

dag och letade inte material lika medvetet och fokuserat mot läroplanen (Elsa). 

Pedagogerna understryker även att dagens läsinlärning har mer fokus på bokstävernas 

fonem (ljud), till skillnad från förr då de upplevde att läsinlärningen hade stor vikt vid 

bokstävernas namn och form. Lisa uttrycker: ”vi jobbade inte riktigt med språket så här 

noga som vi gör nu, då tror jag ettorna jobbade mer som vi gör nu”. 
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Vidare berättar Elsa att en större medvetenhet även gjort att hon arbetar mer 

lustfyllt: 

Jag kan känna att jag gör mer lustfyllda saker idag därför att jag är mer medveten om att jag 

måste ha det lustfyllt för att fånga eleverna och för att de måste ha med sig vissa kunskaper i 

sin ryggsäck när de lämnar förskoleklassen. När jag är på föreläsningar och läser tidningar, 

letar jag efter lustfyllda saker som jag tycker är roligt. Tycker jag att det är roligt, då tycker 

eleverna att det är roligt (Elsa).  

Pedagogernas medvetenhet har sitt ursprung i kurser och föreläsningar de tagit del utav. 

Samtliga har deltagit i kurser inriktade på läs- och skrivinlärning. Pedagogerna 

framhåller även att de arbetar med kollegialt lärande tillsammans med övriga lärare i 

arbetslagen. Det kan yttra sig genom att alla läser en forskningsbaserad bok, vilken 

sedan diskuteras i arbetslaget. En pedagog berättar att de vid veckomötena med skolans 

arbetslag har en punkt på dagordningen som kallas för aktuell forskning. Syftet är att 

kollegorna här kan dela med sig av forskning som de kommit i kontakt med.  

Lisa ger uttryck åt att hemmen idag arbetar mer medvetet med läsinlärning: 

Det finns mer pedagogiska spel, det finns mer material som vårdnadshavare köper. De tränar 

mer hemma. Jag märker över lag att eleverna blivit duktigare på språket och har ett större 

ordförråd (Lisa). 

Elsa ser att hennes sätt att arbeta i förskoleklassen har gått från att enbart innehålla lek 

till att ha schemalagda dagar med arbetspass och fri lek varvat med varandra. 

Pedagogerna anser även att de mer och mer tagit över övningar och aktiviteter som 

tidigare gjordes i årskurs 1. Anledningen till detta tror pedagogerna är att pedagogerna i 

förskolan också har en mer medveten inlärning än tidigare.  

Alla fyra pedagoger är eniga om att deras syn på lustfylld läsinlärning förändrats 

sedan 10-15 år tillbaka. Det är framförallt en större medvetenhet som är anledningen till 

detta. Resultatet skulle kunna tolkas som att en tydligare styrning är orsaken till en 

större medvetenhet eftersom pedagogerna nämner att läroplanen förändrats samt att det 

åter igen kan tydas att arbetet med Bornholmsmodellen skapat ett mer medvetet 

arbetssätt. Vidare antyder pedagogerna att förskoleklassens verksamhet genomgått en 

förändring de senaste femton åren med en tydligare struktur och mer medvetet 

arbetssätt. Jag kan utläsa att pedagogernas mer medvetna arbetssätt bidragit till att 

eleverna utvecklat sin läsning i ett tidigare skede än förut, men det skulle också kunna 

vara tvärtom. Elevernas läsutveckling har påverkats av en större medvetenhet i 

hemmen, vilket kan medföra att pedagogerna blir tvungna att vidareutbilda sig för att 

kunna möta eleverna på deras nivå.  
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5 Diskussion 

I följande kapitel diskuteras studiens resultat med anknytning till bakgrund och 

teoretiska utgångspunkter. Slutligen presenteras ett förslag på vidare forskning. 

5.1 Resultatdiskussion  

Syftet med denna studie var att undersöka pedagogers syn på lustfylld läsinlärning i 

förskoleklass. Syftet var även att studera huruvida pedagogernas syn på lustfylld 

läsinlärning skiljer sig åt. Vidare hade jag en hypotes om att pedagogernas yrkesroll i 

förskoleklass förändrats samt att läroplanens roll är oklar och inte har någon större 

betydelse för hur pedagogerna utformar undervisningen. 

Lustfylld läsinlärning är tämligen ett komplext och svårdefinierat begrepp. Det är 

en högst individuell uppfattning, vilket medför att vad en individ anser vara lustfyllt inte 

behöver innebära att en annan individ ser det som lustfyllt. Det kan vara en orsak till 

varför pedagogerna i studien inte kan ge någon direkt generell definition utan beskriver 

lustfylld läsinlärning genom att ge exempel på hur de arbetar i förskoleklass. 

Sammanfattningsvis ser pedagogerna lustfylld läsning som en social aktivitet som 

framförallt utspelar sig genom lek och högläsning. De ger uttryck för att ett varierat 

arbetssätt är framgången till att hitta något som passar varje elev och därför blir viktig i 

att skapa en läsinlärning som eleverna upplever som lustfylld. Gemensamt för 

pedagogerna är att en avgörande faktor vid val av metoder för att göra läsinlärningen 

lustfylld är att pedagogerna utgår från elevernas intressen. Dock kan jag urskilja att 

pedagogernas syn på elevernas intressen skiljer sig åt. Två pedagoger ser leken som 

elevernas intressen, samtidigt som två andra pedagoger antyder att det är elevernas 

förväntningar som motsvarar elevernas intressen, även om leken är betydelsefull.  

I Ackesjös licentiatstudie (2010:84-85) och i Simeonsdotter Svenssons avhandling 

(2009) framhålls två olika synsätt på hur förskoleklassens uppdrag etablerar sig i 

verksamheterna. Bland annat visar Ackesjös studie att pedagogiken i förskoleklass 

kännetecknas av ett lekfullt sätt att lära samtidigt som Simenonsdotter Svensson visar 

att förskoleklassen gått åt en mer skolliknande verksamhet med allt för höga krav på 

eleverna. Leken utgör en stor del av de intervjuade pedagogernas verksamheter, något 

som bekräftar Ackesjös resultat. Leken ställer dock krav på en medvetenhet hos 

pedagogerna eftersom leken som redovisas i resultatet uppkommer i samma situationer 

som lärandet och därmed blir pedagogernas intentioner avgörande (Ackesjö, 2010; 

Johansson & Pramling Svensson, 2009:158). Anns, Stinas och Elsas syn på leken för att 
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göra läsinlärningen lustfylld går i enighet med det Skolinspektionen noterat (2015:26), 

det vill säga att ett lustfyllt och meningsfullt lärande betecknas av en samhörighet 

mellan lek och lärande. Samtidigt lyfter Herrlin m.fl. (2012:31) att lärandet bör 

synliggöras i leken för att skapa en medvetenhet hos eleverna. Här ses ett samband 

mellan leken och lärandet hos pedagogerna eftersom de inte synliggör lärandet för 

eleverna vilket medför att lek och lärande flyter samman för eleverna. I motsats till detta 

visar Lisas intervju, likt Skolinspektionen iakttagelser (2015:26), att eleverna ser lek 

och lärande som två skilda fenomen, trots att hon inte synliggör lärandet i aktiviteterna. 

Däremot synliggör hon arbete som arbete och lek som lek trots att hon anser att lek och 

lärande hör ihop, vilket kan vara orsaken till att eleverna upplever två skilda fenomen. 

Konsekvenser av föregående kan på sikt leda till att eleverna hos Ann, Stina och Elsa 

upplever läsinlärningen mer lustfylld än vad eleverna hos Lisa gör.  

I likhet med Skolinspektionen (2015) har jag presenterat ett resultat där 

pedagogerna tenderar att se lustfylld läsinlärning som en social aktivitet eftersom  

pedagogerna och eleverna ägnar sig åt språklekar och högläsning.  

Enligt Skolinspektionen (2015:12-25) är pedagogiken i förskoleklassen utarbetad 

efter en gemensam struktur, vilket medför att eleverna arbetar med samma uppgifter 

oavsett förmåga. Ur ett lustfullt perspektiv är detta dels positivt, dels negativt. Det är 

positivt i den bemärkelsen att eleverna enligt Appleyard (1991:23-59) och Piaget 

(2013:29ff) befinner sig i ett stadium där social gemenskap skapar meningsfulla 

sammanhang för eleverna. Det ger också pedagogerna en möjlighet till att förmedla 

glädje, lust och spänning inför läsning via högläsning, där eleverna kan dela med sig av 

tankar till varandra, vilket är enligt Lundberg (2010:33) en av de viktigaste aspekterna 

med högläsning. Däremot inbjuder pedagogernas sociala aktiviteter sällan till någon 

individualisering eller utmaning till den enskilda eleven, vilket skulle kunna bli negativt 

för eleverna eftersom deras motivation till stor del utgörs av inre faktorer, vilka är 

individuella. Lundberg och Herrlin (2005:16) och Taube (2007a:13) menar att 

pedagogens uppdrag är att skapa en lustfylld läsinlärning utifrån elevens förväntningar, 

intressen och motivation, vilket är individuella företeelser. Det är enbart Ann och Stina 

som uttrycker att motivation och elevernas förväntningar på förskoleklassen utgör 

grunden i verksamheten. Detta kan tolkas som att Ann och Stinas arbetssätt tenderar att 

upplevas mer medvetet och individualiserat än övriga pedagogers. Det gör även att 

deras förmåga till att utmana eleverna ökar. Detta menar Hattie (2009:162) har en 

positiv inverkan på elevernas inlärning. 
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Vid ett flertal tillfällen lyfter pedagogerna sin roll i att skapa en lustfylld 

läsinlärning, mest påtagligt blir det när Stina berättar att pedagogernas inställning 

avspeglar sig på hur elevernas attityd till inlärningen etableras. I likhet med detta 

framhäver flera forskare att pedagogernas lust och glädje inför läsning avspeglar sig på 

hur eleverna inställning till läsning tar form. Därmed blir pedagogens roll avgörande 

eftersom det är dennes uppdrag att väcka lust inför läsning, förmedla att läsning är roligt 

och vägleda eleverna till ett meningsfullt lärande (Lundberg & Herrlin, 2005:16; 

Chambers, 2011:16-17; Lundberg, 2010:33). 

Min hypotes stämde så till vida att pedagogernas yrkesroll förändrats till en mer 

medveten undervisning gällande läsningen med en tydligare struktur av verksamheten, 

men det visade sig också att pedagogernas syn på läroplanen skiljer dem emellan. Ann 

och Stina upplevde att läroplanen blivit tydligare, trots att det inte finns några konkreta 

mål för förskoleklassen. Lisa och Elsa uttalade sig om en otydlig läroplan eftersom de 

menade att läroplanen var flummig och valde att inte använda den i någon vidare 

bemärkelse. Precis som Herrlin m.fl. (2014:10) skriver kan avsaknaden av konkreta mål 

i läroplanen för förskoleklassen bidra till en variation av innehåll och undervisning. 

Gällande läsinlärningen presenterar pedagogerna dock ett tämligen likt resultat. Det kan 

bero på att samtliga pedagoger arbetar kontinuerligt med Bornholmsmodellen och har i 

och med den konkreta mål att sträva efter. Detta går i linje med Skolinspektionens 

resultat (2015:12-25) som visar att pedagoger i förskoleklassen har svårt att omsätta 

kursplanerna i sina verksamheter, men visar även att pedagogerna arbetar medvetet med 

språkinlärning. Detta kan jag åter igen knyta till pedagogernas arbete med 

Bornholmsmodellen eftersom den erbjuder kartläggning av eleverna, vilket möjliggör 

att dels följa upp sin undervisning, dels anpassa språkträning till den enskilda eleven. 

Denna undersökning visar att pedagogernas förmåga att integrera lek och lärande 

kan vara avgörande för huruvida pedagogerna uppfattar elevernas läsinlärning som 

lustfylld. Pedagogerna bör även finna en balans mellan elevernas individuella 

förutsättningar och läsningen som en gemensam företeelse för att skapa en lustfylld 

läsinlärning. Avslutningsvis vill jag lyfta att det är av stor vikt att läsinlärningen upplevs 

som lustfylld för att eleverna ska vara motiverade till att påbörja sin läsinlärning. 

5.2 Vidare forskning 

Till förslag på vidare forskning kan jag se två olika vägar att gå. Först ser jag det som 

intressant att följa upp studien med en förankring i elevernas förväntningar på 
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läsinlärningen i förskoleklass och vad de finner gör läsningen lustfylld. Dessutom har en 

nyfikenhet väckts hos mig gällande progressionen i elevernas läsutveckling eftersom 

pedagogerna i studien har etablerat ett mer medvetet arbetssätt i förskoleklass samtidigt 

som Ackesjös (2014) avhandling visar att eleverna upplever att de får reproducera 

liknande uppgifter över tre år. En studie som undersöker progressionen, från förskola 

till årkurs 1, i läsinlärning hade därmed varit intressant.   
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Bilaga A Missivbrev 

 

 

Hej!  

 
Jag studerar till lärare för grundskolans tidigare år med inriktning mot förskoleklass och 

årskurs 1- 3. Just nu skriver jag ett examensarbete inom litteraturvetenskap, vars syfte är 

att undersöka pedagogers syn på lustfylld läsinlärning samt hur de arbetar för att skapa 

en lustfylld läsinlärning i förskoleklassen.  

 

Utifrån forskning har min nyfikenhet väckts gällande hur pedagoger utarbetar en 

pedagogik som skapar en lust hos barnen i förskoleklass till att lära sig läsa och vilka 

faktorer det är som avgör val av metod vid den lustfyllda läsinlärningen.  

 

Jag önskar nu att få komma till dig för att genomföra en intervju. Intervjun kommer att 

spelas in och uppskattas ta ca 20-30 minuter. Resultatet av intervjun kommer sedan 

analyseras för att utgöra en del i mitt examensarbete. Din medverkan är frivillig och all 

information behandlas anonymt. Jag hoppas att du vill delta i min studie. Hör av dig om 

frågor uppstår. 

 

Tack på förhand!  

 

/Amanda Malm 

 

 

Amanda Malm    Helene Ehriander 

Student     Handledare 

Tel: XXX  

Mail: XXX     Mail: XXX 
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Bilaga B Intervjuguide 

 

 
Allmän information: 

 Presentation av mig och studien.  

 Dina svar kommer behandlas anonymt.  

 Du har möjlighet att avbryta intervjun eller avstå från att svara på frågorna. Går 

det bra att intervjun spelas in? 

 

Intervjufrågor: 

 
- Hur länge har du arbetat som pedagog i förskoleklassen?  

- Vad har du för utbildning? 

- Berätta, vad innebär lustfylld läsinlärning för dig? 

- Var hämtar du kunskap och inspiration ifrån? 

- Vilka faktorer avgör dina val av metoder för att skapa lustfylld läsning? 

- I vilken mån håller du dig uppdaterad om/intresserar dig för forskning i ämnet? 

- Hur uppfyller du läroplanens mål gällande läsinlärning? 

- Har ditt sätt att se på lustfylld läsinlärning förändrats sedan tio år tillbaka?  

Avslutning: 

 Är det något du vill tillägga? 

 Om jag behöver ytterligare information, går det då bra att jag tar kontakt med 

dig igen? 

 Tack för din medverkan! 

 

 

 


