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Syftet med detta arbete var att undersöka skillnaden mellan förskolans och 
skolans synsätt kring läs- och skrivinlärning. Forskningsfrågorna var; Vilka 
skillnader och likheter finns i förskolans och skolans synsätt kring läs- och 
skrivinlärning? Hur arbetas det praktiskt med läs- och skrivinlärning i 
verksamheten? Hur påverkar arbetslagets synsätt och överlämningsprocessen 
mellan olika skolformer barnens läs- och skrivinlärning? 
Insamlingsmetoderna som användes var enkäter och observationer. 
Undersökningen genomfördes i förskola, förskoleklass och årskurs 1-3 
eftersom det är där läs- och skrivinlärningen oftast sker. Resultatet visade att 
förskollärarna, förskoleklasslärarna och lärarna i årskurs 1-3 hade liknade 
synsätt som kännetecknandes av att fånga, utveckla och väcka 
barnens/elevernas intressen. Skolan arbetar med att väcka elevernas intressen 
och förskolan arbetar med att fånga och utveckla barnens intressen.  Resultatet 
visade att arbetslagets synsätt och övergången mellan olika skolformer har 
betydelse för barnens läs- och skrivinlärning. Metoderna som lärarna 
använder ser olika ut, men syftet är detsamma, att utveckla, fånga och väcka 
barnens intressen. 
_______________________________________________ 

Nyckelord: samsyn, överlämning, synsätt, läs- och skrivinlärning, det lustfyllda 
lärandet.
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1. Inledning 
I dagens samhälle finns det attityder kring förskolan och skolan. På våra 
partnerskolor har vi upptäckt ett synsätt bland föräldrar men också andra vuxna att 
barn inte lär sig något i förskolan, de bara leker. De menar att det är först i skolan 
som barnen lär sig någonting.  Detta är något som forskarna benämner som formell 
och informellt lärande. Formellt lärande innebär det lärande som sker i de 
verksamheter som har i syfte att lära barnen nya kunskaper så som skolan, ridskolan, 
dansskolan och karateskolan. Informellt lärande innebär det lärande som sker 
utanför dessa verksamheter så som i hemmet, i leken eller tillsammans med andra. I 
och med att förskolan fick en egen läroplan 1998 så blev förskolan en egen skolform 
där förskolelärarna arbetade utifrån de syften och mål som fanns definierade i 
läroplanen för förskolan 1998. Detta innebär att förskolan blev en plats för formellt 
lärande. Trots detta så lever synsättet om förskolan som en plats där barnen enbart 
tas hand om kvar i samhället. Wester (2010, s. 1-3) skriver att i skolan lär barnen att 
läsa och skriva av tradition. Söderbergh (1979, s. 110-138) skriver att barn kan lära sig 
läsa och skriva genom ett informellt lärande och att barn kan läsa när de är 1 ½ år 
och lär sig att skriva när de är 3-4 år. Söderbergh skriver vidare att det trots detta 
finns barn som inte kan läsa och skriva när de ska börja skolan. Orsaken kan vara att 
förskolelärarna är rädda för att barnen ska lära sig fel menar hon. Hon lyfter vidare 
att barn som befinner sig i en omgivning som är läsande och skrivande kan lära sig 
läsa och skriva själva. I läroplanen för förskolan 1998 (reviderad 2010, s. 4-10) lyfts 
det lustfyllda lärandet. Det står att verksamheten ska sträva efter att lägga grunden 
för barnens livslånga lärande där barnens erfarenheter, kunskaper och intressen står 
i fokus. Idag pågår det forskning kring språkmiljön i förskolan och dess betydelse för 
barnens utveckling inom språk och socialt samspel, av Anette Sandberg (2009) som 
arbetar på Mälardalens högskola. Den pågående forskningen har som syfte att 
studera de gemensamma förhållandena i förskolans språkmiljö och dess variationer.  

Frågan vi ställde oss var om det finns tydliga skillnader och likheter mellan förskolan 
och skolans synsätt kring läs- och skrivinlärning och om dessa var på grund av 
samhällets syn på förskolan och skolans roll i samhället. Vi har upptäckt under 
studietiden på Mälardalens högskola att det saknas forskning kring skillnader och 
likheter mellan förskolan och skolans synsätt kring läs- och skrivinlärning. I 
utbildningen har det samtalats om olika partnerskolor där synsättet inte har gått i 
linje med läroplanen och vi ville undersöka detta om det är enstaka eller ett flertal 
fall.  

1.1 Syftet 
Syftet med denna forskningsrapport är att undersöka skillnaden mellan förskolans 
och skolans synsätt kring läs- och skrivinlärning.  

1.2 Forskningsfrågor 
Vilka skillnader och likheter finns i förskolans och skolans synsätt kring läs- och 
skrivinlärning?  

Hur arbetas det praktiskt med läs- och skrivinlärning i verksamheten? 

Hur påverkar arbetslagets synsätt och överlämningsprocessen mellan olika 
skolformer barnens läs- och skrivinlärning? 
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1.3 Begreppsdefinition 
I arbetet används begreppen metod och modell. Vi använder dessa begrepp för att 
beskriva olika sorters läsinlärning som lärarna använder sig av. Vi gör ingen skillnad 
på dessa begrepp. 

Vi valde att använda oss av begreppet läs- och skrivinlärning istället för begreppet 
läs- och skrivutveckling eftersom begreppet inlärning ingår i den formella 
inlärningen. Begreppet utveckling ingår i den informella inlärningen eftersom barnet 
utvecklas oberoende av andra människor.   

Förskoleklassen tillhör skolans verksamhet och ingår i Läroplanen för grundskolan, 
förskoleklass och fritidshem (2011). Så när vi skriver skola menas årskurs 1-6 och 
förskoleklass. 

1.4 Litteraturgenomgång 
Här följer en genomgång av tidigare forskning kring läs- och skrivinlärning i förskola 
och skola. 

1.4.1 Historiskt perspektiv 
Johansson (1995, s. 7) enligt Fröbel (1826) skriver att de svenska förskolorna utgår 
ifrån den tyska Friedrich Fröbels lekpedagogik. Johansson menar att det är lätt inta 
ett synsätt om att förskolan har bristande pedagogik före barnstugeutredningen år 
1968. När förskolan blev gemensamt för alla under 1980-talet förändrades synsättet 
om förskolans roll i samhället. Före år 1950 existerade det inga förskoleverksamheter 
ute på landsbygden och det fanns endast 1000 förskollärare. Trots det arbetade 
förskollärarna i förskolan med att ge barnen en moderlig omsorg genom lekar, sånger 
och sysselsättningar inom Fröbels lekpedagogik. Svårigheterna för förskollärarna 
under 1800-talet var att utbildas inom förskolepedagogiken, för att det saknades 
litteratur inom ämnet på svenska. Fröbels lekpedagogik bygger på materialet för 
lekarna som syftar sig på att barnen ska utveckla en förståelse för olika perspektiv det 
vill säga omgivningen, identiteten och verkligheten. 

1.4.2 Det livslånga och lustfyllda lärandet 
Läroplanen för förskolan (reviderad 2010, s. 4-10) och Läroplanen för grundskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet (reviderad 2011, s. 7-11) handlar om de 
demokratiska grundläggande värderingarna, den utgår ifrån att förskolan ska främja 
respekt till andra individer. Lärarna ska arbeta mot samma mål och riktlinjer i 
undervisningen. Genom att utgå ifrån de grundläggande värderingarna som 
samhället är baserade på det vill säga se till allas lika värde, rätten till frihet, 
solidaritet och att det är fel att diskriminera andra människor. Läroplanen för 
förskolan (reviderad 2010, s 4-10) beskriver att förskolan ska sträva efter det 
livslånga lärandet, där barnen upplever att verksamheten är stimulerande, trygg och 
infattas av en god pedagogik. Detta krävs att barnen har rätten till att utvecklas efter 
deras egna intressen, behov och förutsättningar. Läraren ska ha en förståelse och ta 
hänsyn till barn som har ett annat ursprung och andra erfarenheter. Genom det som 
barnen erfarit och känner till söker barnet kunskaper, meningsfullhet och 
sammanhang. Lärarens uppgift är att stödja och vägleda barnen i sitt lärande, där 
barnets intressen, engagemang, nyfikenhet och vilja att lära ska stimuleras. Det 
lustfyllda lärandet är ett aktuellt begrepp som hänger ihop med det livslånga lärandet 
skriver Kullberg (2004, s25-31) och skriver vidare att det behövs positiva tankar och 
förhållningssätt för att kunna lära. När en människa tänker negativt skapas ett ämne i 
hjärnan som gör att nya utvecklande tankar inte kan bildas och en känsla av 
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misslyckande och oförmåga bildas hos eleven. Hur skapar vi som lärare ett klassrum 
där eleverna har lust att lära frågar sig Kullberg (2004). Läraren måste utgå från 
elevens förförståelse alltså elevens föreställningar, behov, intressen, tidigare 
kunskaper, arbetssätt och lärostilar när ett undervisningstillfälle ska planeras. 
Mångfalden i klassrummet är uppenbar men väldigt viktig menar Kullberg som 
ställer sig frågan hur kan läraren ta till vara varje enskild barns mångfald, samtidigt 
som läraren ska se till gruppen? Enligt Kullberg (s 75-77) så sker detta i fyra steg. I 
första steget introducerar läraren ämnet, detta behövs inte göras samtidigt som den 
resterande undervisningen. Detta för att sätta igång tankarna hos eleven och deras 
nyfikenhet och lust. Steg två är en presentation av ämnet som kan vara en 
föreläsning, filmvisning, utflykt m.m. där läraren ska motivera och engagera eleverna. 
Steg tre är det egna arbetet, detta kan ske på olika sätt beroende på elevernas ålder 
och förförståelse. Det viktigaste är att lärotillfällena är flera stycken. Kullberg pratar 
här om något som hon kallar för Da capo- övningar. Da capo- övningar ska inte 
upprepas utan varje ny övning ska bygga på kunskapen från förra övningen. Steg fyra 
är värderingen där eleven får se till sin egen utveckling och metakognition och fråga 
sig själva vad de har lärt sig idag. Metakognition innebär att eleven blir medveten om 
sitt eget lärande det vill säga hur och varför eleven lär? Det är viktigt skriver Kullberg 
att sista steget inte blir en tävling mellan elever utan en individuell övning. 
Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (reviderad 2011, s. 
10) och läroplanen för förskolan (reviderad, 2010, s. 4-7) skriver att i den 
pedagogiska verksamheten behöver läraren utgå ifrån de fyra f:en dvs. fakta, 
förståelse, förtrogenhet och färdighet. Fakta tillägnar barnen sig via ämnet eller 
temaarbetet, utifrån det kan barnen uppleva en förståelse och känna en förtrogenhet. 
Genom det kan barnen utveckla en färdighet utifrån temaarbetet eller ämnet. 
Samspelet med andra barn eller vuxna är en tillgång för barnets lärande och 
utveckling.  

1.4.3 Informellt och formellt lärande 
Att lära sig läsa och skriva kan liknas vid en demokratisk skyldighet men även som en 
demokratisk rättighet skriver Wester (2010, s. 1-3). Wester menar att vi behöver 
behärska läsningen och skrivningen, för att kunna vara en del av dagens samhälle. I 
Sverige är det tradition att skolan lär barn att läsa och skriva. Det som inte 
uppmärksammas är att barnen möter skriftspråket mycket tidigare än skolåldern, för 
att vi lever i ett informationssamhälle där information både muntligt och skriftligt är 
en del av människornas vardag. Wester frågar sig då när det är dags att lära sig läsa? I 
vilken ålder är det möjligt? Wester (2010) skriver vidare att inlärningsmetoden 
läraren väljer speglar synen hon eller han har på läsning och skrivning vilket smittar 
av sig på barnen. 

Söderbergh (1979, s. 110-138) lyfter fram att i skolan har eleverna möjlighet till att 
använda och tolka skriftspråket. Söderbergh beskriver vidare att barn kan lära sig 
informellt att skriva och läsa. Hon menar att barn kan läsa när de är 1 ½ år och att 
barn lär sig att skriva när de är 3-4 år. Söderbergh lyfter fram att trots det finns det 
barn som inte kan läsa och skriva vid skolstart. Orsaken kan vara att förskolelärarna 
är rädda för att barnen ska lära sig på fel sätt och Söderbergh menar att barn kan lära 
sig själva att läsa och skriva, om de lever i en omgivning som är läsande och 
skrivande. Söderberg menar att lära sig att skriva är en process som kräver en 
kunskap om hur bokstäverna kan se ut, sammankopplas och hur de kan kopplas till 
språkljuden. Nästa steg är att ord som är avkodade förmedlar en kontext till den 
personen som läser texten. Det krävs att individ har en kunskap om språkets funktion 
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till exempel vad skyltarna har för innebörd. Söderbergh skriver att när barnen tidigt 
har möjlighet till att läsa, kan de utveckla en förståelse för vad skriften har för 
funktion. Barnet uppmärksammar skriften i deras miljö och kan använda 
informationen utan en formell hjälp. Om barnen har möjlighet till att använda en 
dator kan de parallellt med skrivandet börja med läsning, den tidiga läsningen och 
skrivandet sker genom leken i tvåårsåldern och framåt. Barnet kan ha en längtan till 
att vara delaktig i skriftgemenskapen, genom att de har en vilja att delge de 
kunskaper och erfarenheter som de har.  

Lindö (2005, s23-24) skriver att skolan behöver ändra attityden kring att använda 
det utvidgade textbegreppet som lärande verktyg. Det utvidgade textbegreppet 
innebär att utveckla barnens och elevernas förståelse till textens innehåll. Genom att 
använda olika uttrycksformer än den skrivna texten till exempel internet, film, 
drama, rollspel, diskussioner, rim och ramsor och bilderböcker etc. Textens innehåll 
är väsentligare än att läsa bokstäverna, för att utveckla barn och elevernas förståelse 
för textens budskap. Lärarens uppgift menar Lindö är att hjälpa eleverna att kritiskt 
analysera det lästa och det visuella det vill säga internet, bilder, film och media. För 
att det som barnen och eleverna ser, hör och läser exempelvis i böcker, tidningar, teve 
och internet behöver inte stämma överens med verkligheten. Läroplanen för 
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011, s. 14 och 16) lyfter fram att 
eleverna ska ha möjlighet till att använda och ta del av olika uttrycksformer som 
möjligt, som till exempel bild, musik, språk, dans och gestaltning.  

Lindö (2005, s.25-31) menar att de litterära amningsstunderna utgår ifrån 
läsupplevelser med föräldrar, förskollärare, lärare och andra vuxna. Genom de 
litterära amningsstunderna kan barnen utveckla en inre motivation som kan bidra till 
ett intresse för att lära sig att läsa och skriva. Lindö hävdar att lusten att läsa kan 
aldrig påtvingas, eftersom den liksom lusten att leka behöver komma inifrån. Under 
högläsningen kan barnen utveckla sitt språk, genom att samspela med andra barn 
och vuxna. Genom texten har barnen möjligheter till att utveckla en förmåga att vidga 
sitt perspektiv eftersom texten är inte är kontextberoende till skillnad ifrån tal. 
Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011, s. 13) menar 
att eleverna ska ha möjligheten till att testa, lära och samarbeta med andra barn eller 
vuxna. Genom det kan eleverna utveckla en självtillit på sin egen förmåga att 
utvecklas och lära. Lindö (2005, s35-36) skriver vidare att sagans terapeutiska 
funktion är viktig för barn i alla åldrar då de i sagans värld får möjlighet att bearbeta 
sina egna erfarenheter och upplevelser. I barnens egna berättelser bearbetas både bra 
och dåliga erfarenheter och läraren måste vara uppmärksamma på dessa sagor då 
detta kan vara den enda kommunikationsvägen för barnet.  

1.4.4 Övergångar 
Lindö (2005, s.23-24) lyfter fram skillnaden mellan förskolan, förskoleklass och 
skolan är för stor. Det behövs en tydlig övergång mellan verksamheterna, för att 
väcka barns lust att lära. Förskoleklassen skapades för att ge barnen en jämnare 
övergång ifrån förskolans lärande miljö till skolans lärande miljö. Förskoleklassen 
ska inte fungera som en hållplats mellan förskolan och skolan, utan ett sätt att förena 
förskolan och skolans lärande miljö. Läraren ska enligt Läroplanen för grundskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet (2011, s. 14 och 16) främja en samverkan mellan 
förskolan, förskoleklassen, skolan och fritidshem. Det ska ske en jämnare övergång 
mellan verksamheterna, för att elevernas lärande och utveckling ska ses som en 
helhet, för att förskolelärarna och läraren i skolan ska ha möjlighet till att se hela 
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utvecklingen. Detta kräver att det sker ett samarbete mellan förskolan, förskoleklass, 
fritidshemmet och skolan. 

1.4.5 Språkutveckling 
Andersson (1989, s.15-17) lyfter fram att barnen och eleven behöver ha möjligheter 
att möta standardspråket och ha förebilder dvs. vänner, föräldrar, lärare för att 
barnen eller eleven ska utveckla språkattityderna till olika språktyper. I skolan ska 
barnen utveckla en förmåga och kunskaper av att kunna skilja mellan talspråk och 
skriftspråket, och utveckla en kunskap om varför det ska vara på det sättet. Genom 
det krävs det att läraren har kunskaper om elevernas språkerfarenheter och ha en 
förmåga att skapa en medvetenhet hos eleverna om den. Därefter behöver läraren 
arbeta med standardspråket med eleverna. I skrift och i tal behöver eleven utveckla 
en förmåga att sätta sig in i mottagarens perspektiv. Barnen ingår i en socialisations 
process, det medför att barnen blir delaktiga i den språkliga gemenskapen och i 
samhället. Andersson menar att barnet tillägnar sig erfarenheter och kunskaper om 
språket i olika situationer, genom förebilder som de har till exempel föräldrarna, 
lärarna, vännerna och media (s.15-17). Lärarens uppgift är att förklara de språkliga 
uttryckningarna, genom att beskriva ordet eller meningens innebörd och hur andra 
människor reagerar på ordet (s.22). Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet (2011, s. 7 ff.) skriver att läraren ska bidra till att det sker en språklig – 
och kommutativ utveckling hos den enskilda eleven. 

Bijvoet (2007, s. 119) skriver att attityder inom språk, kan utgå ifrån värderande i de 
reaktioner som variationer inom språket förmedlar. Genom att ha en positiv eller 
negativ inställning till språk variationer, kan det påverka hur individen väljer att 
uttrycka sig eller undvika vissa språkljud eller ord. För att anpassas till den rådande 
normen för vad som anses acceptabelt. Språket kan användas som en markering på 
den tillhörighet som gruppen har.   

Lainio (2007, s. 259) beskriver att tvåspråkighet innebär att en individ kan två 
stycken eller flera språk. Diglossi handlar om att individen använder ett språk inom 
det offentliga, ett inom undervisningen och ett annat inom det privata. Detta kan 
kopplas till förskolan, förskoleklassen och skolans värld, genom att den vuxna eller 
barnet/eleven har en attityd om att det är skillnad på språk och väljer använda 
språket utifrån de rådande normerna. I det privata dvs. i hemmet eller med de 
jämnåriga vännerna kan barnet eller den vuxna uppleva att svordomar, slang eller 
dialekter passar inom den världen. I förskolan, förskoleklassen och i skolan möts 
barnen, eleverna och de vuxna av standardspråket, riksspråket, som de socialiseras in 
i och ett sätt tänka kring språkets rätt och fel. Lainio menar att kodväxling används 
vid införandet av meningar eller ord, från ett språk och tillför det till det andra 
språket. 

Sandqvist och Teleman (1989, s.9-12) lyfter fram att utifrån det pedagogiska 
perspektivet ska skolan bidra med stöd för elevernas språkutveckling. Genom att ha 
en miljö som stimulerar språket och erövringen av det offentliga språket och hur 
språket kan användas inom standardspråket. Läroplanen för grundskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet (2011, s. 6 ff.) skriver att all personal på skolan ska 
samarbeta, för att skapa en god miljö för lärande och utveckling för eleverna. 
Sandqvist och Teleman (1989, s. 9-12) skriver att läraren har idag en kännedom att 
språkutvecklingen sker i meningsfulla situationer. Det väsentliga är att läraren kan ge 
eleverna möjligheter till att använda språket i olika situationer till exempel genom att 
läsa, skriva, reflektera, prata och lyssna. Genom att ha förebilder för eleven/barnens i 
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deras möte med språket kan elevens/barnens språk utvecklas, där böckerna ses som 
en tillgång till detta. Läraren ska inte begränsa eleverna, utan skapa möjligheter till 
barnen eller eleven att utveckla sitt språk. Genom att ge barnen eller eleverna 
möjligheter till att använda olika verktyg till att klara av att ensam eller tillsammans 
med andra bemästra läsningen och skrivningen. För att eleven ska utveckla en 
automatiserat skrivande, krävs det att eleverna har möjligheter till att skriva med 
talspråk. Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011, s. 6-
7) skriver att eleven ska i möte med tal och text få möjligheter att koppla innehållet 
till egna intressen, erfarenheter och livsvillkor. Läraren ska ge eleverna möjlighet att 
utveckla en förståelse och kunskap om olika livsvillkor, sociala och kulturella 
skillnader i situationer, där språket används. Sandqvist och Teleman (1989, s. 9-12) 
menar att språkutvecklingen kräver att det sker en kunskapsutveckling, för att 
språket ska utvecklas. Utvecklingen av kunskapen sker i alla ämnen i skolan. 
Sandqvist och Teleman beskriver att målet i undervisningen i förskolan, 
förskoleklassen och skolan är att barnet eller eleven utvecklas till självständiga 
samhällsmedborgare. Läraren ska i barns språkutveckling ha ett synsätt och 
förhållningssätt som leder till att barnet eller eleven ser sig själv som språkbrukare. 
För att det ska ske en språkutveckling krävs det att barnet eller eleven har möjlighet 
till att lyssna, prova och undersöka läsning och skrivandet. Grammatikövningar som 
existerar i skolan är till för att eleven ska vänja sig vid det komplexa dvs. det 
offentliga språket. Detta kräver att eleven upplever ett behov av att skriva, utifrån det 
sker ett lärande (s.12-13). Barnen och eleverna ska ha chans till att skriva eller läsa i 
verksamheten för att ha en möjlighet till att utveckla läs- och skrivförmågan, genom 
att läraren utgår ifrån det barnet eller eleven känner till och använder det i 
undervisningen.  

1.4.6 Synsätt på läs- och skrivinlärning 
Det finns tre olika synsätt på hur barn lär sig läsa och skriva. Dessa är det analytiska, 
det syntetiska och det specialpedagogiska synsättet. Det analytiska synsättet utgår 
ifrån att barn lär sig läsa och skriva genom att gå ifrån helheten till delen. Det vill 
säga att barnet går ifrån den hela texten till meningen, till bokstaven och sen tillbaka 
till texten. Wagner (2004, s. 12-13) anser att läsförståelsen är viktig för barnens läs- 
och skrivinlärning. Det analytiska synsättet går ut på att barnen får en förförståelse 
om textens innehåll, innan texten delas upp i meningar och bokstäver som blir 
oförståeliga för barnen av den orsaken att de är tagna ur textens sammanhang. 
Textens innehåll ska vara meningsfullt för barnen, något de kan relatera till och har 
erfarenheter av eftersom barnen då lättare utvecklar sin läs och skrivförmåga. 
Sammanhanget kan förstärkas med bilder som kopplas till textens innehåll, eftersom 
barnen lättare får en förförståelse för textens innehåll om detta visualiseras för dem 
menar Wagner. Det analytiska synsättet sätter läsförståelsen i fokus och barnen lär 
sig tillsammans med läraren i helgrupp eller i mindre grupper tillsammans med 
andra barn. Ett exempel inom det analytiska synsättet är LTG-metoden. LTG-
metoden fokuserar på att lära barnen att läsa och skriva utifrån helheten till delarna 
genom att läraren gemensamt med eleverna skapar en text på ett blädderblock som 
de sedan arbetar med. Texten handlar oftast om gemensamma upplevelser, utflykter 
eller erfarenheter. Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 
(2011, s. 14) lyfter fram att läraren ska se till att eleverna upplever att lärostoffet är 
meningsfullt och tar den egna utvecklingen framåt.  

Det syntetiska synsättet utgår ifrån bokstaven till texten. Läraren fokuserar på att 
träna barnen på något som de inte har kunskaper om tills de har en förtrogenhet och 
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utvecklar en färdighet i kunskapen, exempelvis avkodning av bokstäver. Elbro (2004, 
s. 103-105) skriver att bokstavsböcker med bilder inte är till någon hjälp för barnet då 
bilderna ofta är vilseledande, för att bilden inte förmedlar rätt innehåll till barnen till 
exempel A som i apa, där bilden ofta är en schimpans. Det syntetiska synsättet 
fokuserar läraren på att lära barnen ljuda bokstaven rätt och barnen får öva på en 
bokstav i taget, för att inte blanda ihop dem. När barnen har gått igenom hela 
alfabetet får de börja läsa ord för att sedan gå över till meningar och till hela texter. 
Läraren samarbetar med barnen när ett arbetsschema ska skapas, där barnen har 
möjlighet till att arbeta individuellt efter sin egen takt. Exempel på metoder inom det 
syntetiska synsättet är ljudmetoden och bokstavsmetoden. Ljudmetoden fokuserar på 
att barnet och eleven ska förstå kopplingen mellan ljudet och bokstaven. I 
bokstavsmetoden får eleverna möjlighet till att laborera med enskilda bokstäver. 

Det specialpedagogiska synsättet utgår ifrån det mindre till det större. Synsättet 
bygger på att elevens textmöte och läsupplevelser ska vara positiv. Miljön har en 
viktig del i detta, där föräldrar och lärare samarbetar för att ge eleven en positiv 
utveckling fylld med framgångar istället motgångar. Motgångar i läsutvecklingen kan 
medföra att eleven inte vill läsa och därför krävs det att vuxna i elevens närhet hjälper 
eleven utvecklar en lust att lära. Elevens självförtroende och självbild påverkar 
positivt eller negativt för läs- och skrivutvecklingen. Rädslan göra fel eller misslyckas 
kan begränsa eleven, eftersom nya upplevelser blir skrämmande. Läraren behöver 
bygga upp elevens självförtroende och självtilliten, jag kan- känslan, för att eleven 
inte ska fastna i negativ nedåtgående spiral, där elevens egen utveckling blir lidande. 
Läraren behöver ha en helhetssyn på eleven för att kunna genomföra detta (Katrin 
Wennerström, 2011-03-16, föreläsning, Nilsson, 1997, s122-143). Läroplanen för 
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011, s. 7 och 14) skriver att skolans 
uppgift är att låta varje elev utveckla sin identitet, genom det medför det att eleven 
kan få ett inflytande i samhället. Detta kan uppnås genom att skolan ska främja varje 
enskild elevs utveckling och lärande, för att bygga på elevens livslånga lärande som 
påbörjades i förskolan och i hemmet. Läraren har till uppgift till att utgå ifrån det 
elevens egna förutsättningar, erfarenheter och tänkande. Genom det kan läraren ha 
möjlighet till att ge eleverna den vägledning de behöver i sin utveckling och sitt eget 
lärande. Läroplanen för förskolan (reviderad 2010, s.9) skriver att förskolans roll är 
att stödja och utmana varje enskild barns språkutveckling. Förskolläraren ska ta vara 
på barnens intressen och engagemang kopplat till den skriftliga omgivningen. 

1.4.6.1 Bornholmsmodellen 
Lundberg (2007, s. 6-25) anser att barns läsutveckling beror på fyra olika färdigheter: 
språklig medvetenhet, bokstavskunskap, ett gott ordförråd, motivation eller 
uppgiftsorientering. Språklig medvetenhet innebär att barnet uppmärksammar sitt 
eget språk, hur det låter och hur det är uppbyggt. Lundberg skriver om vikten av den 
fonologisk medvetenhet närmare bestämt medvetenhet om den ljudmässiga 
uppbyggnaden i språket, samt den fonemiska medvetenheten hos barn. Det senare 
innebär att människan har en förmåga att uppmärksamma språkets minsta 
byggstenar, fonemen. Lundberg anser att för att människan ska kunna lära sig läsa 
och skriva måste vi först förstå att ord är uppbyggda av olika fonem och att dessa i sin 
tur kan bilda ord beroende på i vilken ordning de kommer. 

Forskningen på Bornholm visade att språklig medvetenhet är en viktig förutsättning 
för god läsinlärning. Forskningen visade även att barn som leker språklekar dagligen 
klarar läs- och skrivinlärningen bättre än andra barn i skolan. Barn med högre risk 
att utveckla läs och skrivsvårigheter klarade sig bättre om de dagligen lekte 
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språklekar under det sista förskoleåret. Lundberg (2007, s. 6-25) drar därför 
slutsatsen att språklekarna både underlättar läsinlärningen och förebygger 
lässvårigheter.  

Barn som går igenom alla stegen i Bornholmsmodellen får god förberedelse inför 
skolans läsinlärning då de fått förståelse för dessa grundläggande principer: 

”- de har förstått att ord inte bara har betydelse, utan att de också har en 

ljudmässig form. 

- de inser att ord kan låta nästan likadant, men om man byter ut ett ljud, t ex i 

början, så kan ett helt nytt ord med en annan betydelse uppstå. 

- de har lärt sig hur man delar upp ett ord i fonem. 

- de har lärt sig hur de flesta fonem motsvaras av en bokstav. 

- de förstår hur man kan ljuda samman fonem till ett ord. 

- de kan de flesta bokstäverna inte bara till namnet utan också det ljud som 

representeras av bokstaven”.( Lundberg, 2007, s. 7) 

Utifrån förståelsen om dessa principer så är steget inte långt till att knäcka den 
alfabetiska koden, det som brukar utgöra ett hinder i barns läsutveckling menar 
Lundberg. Lundberg skriver vidare att lekarnas syfte är att väcka barnens intresse för 
orden, hur de sitter ihop, deras betydelse, liknelser och ursprung men även väcka 
barnens nyfikenhet där lusten och glädjen att lära sig språkets mysterier står i fokus. 
Lundberg beskriver Bornholmsmodellen som en förberedande modell som ska 
förbereda barnen inför skolans läs- och skrivundervisning men skriver att lusten och 
intresset är viktigast men då menar lust och intresse för språket som helhet inte 
specifikt för det skriva språket. 

Bornholmsmodellens språklekar är indelade i fem kategorier och det finns ett 40-tal 
lekar. Den första kategorin syftar till att väcka barnens intresse för ljud runt omkring 
dem och att lekarna är främst uppmärksamhetsövningar.  I den andra kategorin 
handlar övningarna om ord och meningar för att ge barnen en känsla för vad som är 
ord och vad som är en mening. Den tredje kategorin handlar om första och sista ordet 
i ord. Barnen får här en möjlighet att utveckla en förståelse för att ord är uppbyggda 
av olika fonem och att fonem är enskilda bokstäver.  Kategori fyra är en fortsättning 
på kategori tre men här så förväntas barnen veta att ord är uppbyggda av olika fonem. 
I dessa lekar forsätter läraren lära barnen att skilja fonemen åt genom att använda 
olika ord som de ska dela upp. Läraren börjar med ord som innehåller två fonemen 
för att sedan jobba med längre och längre ord. I den femte och sista kategorin kopplas 
fonemet ihop med en bokstav där syftet är att barnen ska förstå att fonemet står för 
en bokstav i det skriva språket. Här jobbar läraren även med läs- och skrivriktning. 
Lundberg betonar att läraren bör gå igenom alla lekarna noga och i rätt 
ordningsföljd. Lundberg rekommenderar att läraren inte ägnar mer än ca en kvart 
om dagen åt språklekarna men att läraren under den kvarten bör hinna med flera 
lekar. Lundberg skriver att tempot beror på barngruppen men rekommenderar att 
det avsätts ca 15 veckor till språklekarna. Lundberg rekommenderar att läraren testar 
barnen för att se var de ligger i den fonologiska medvetenheten och fastställa hur fort 
de kan gå fram i lekarna. Lundberg betonar vikten av högläsning varje dag med 
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samtal kring det de har läst då ordavkodning bara är en sida av läsningen. 
Textförståelsen och ordförrådet är precis lika viktig skriver Lundberg (2007, s. 6-25). 
Bornholmsmodellen bygger på att läraren förklarar och ger barnen/eleverna det rätta 
svaret där barnens egna hypoteser och funderingar inte ges särskilt stor plats (Wester 
2010, s. 33). 

2. Metod 
I metoden framkommer en redogörelse för datainsamlings och metoder som vi har 
valt. Först redovisar vi datainsamlingsmetoden och den är uppdelad i två delar det 
vill säga enkätundersökning och observationerna. I datainsamlingen beskrivs hur vi 
valde att samla in informationen. I enkäter beskriver hur vi utgick ifrån 
surveyundersökning och kvalitativ studie i utformandet av enkäternas frågor, syftet 
med enkäterna i studien, fördelar och nackdelar. Därefter beskrivs observationerna 
som utgår ifrån ett observationsschema (se bilaga 3), som skapas efter vi hade skickat 
ut enkäterna. Observationerna är beskrivna i jag-form eftersom vi valde att observera 
enskilt på de olika förskolorna, förskoleklasserna och årskurs 1-3. I urvalet beskrivs 
att vi har valt att använda oss av olika förskollärare, förskoleklasslärare och lärare i 
årskurs 1-3 i enkätundersökningen och observationerna. Därefter beskrivs hur vi 
valde att sortera och bearbeta den informationen vi fick i undersökningen, 
dataarbetning och analysmetod. I etiska ställningstaganden beskrivs hur i valde att 
förhålla oss till de fyra forskningsetiska principerna i enkätundersökningen och 
observationerna. 

2.1 Datainsamling 
Denscombe (2009, s. 184) menar att forskaren i en surveyundersökning behöver 
reflektera över vad forskningen ska ha för metod. Och varför har metoden blivit vald? 
Vi har valt att samla informationen via enkäter och observationer, för att ha en 
möjlighet till att undersöka lärarens förhållningssätt i förskolan och skolan kring läs- 
och skrivinlärning. I studien skickade vi först ut enkätundersökningen och 
missivbrevet (se bilaga 1 och 2). Därefter utförde vi en variant av dubbelloggen som 
ett observationsschema (se bilaga 3), innan vi observerade de olika verksamheterna. 
Observationsschemat och observationerna bygger på enkätfrågorna.  

2.1.1 Enkäter 
Vi har i studien valt av att använda enkäter som sker individuellt, för att det är 
respondentens egna tankar och synsätt vi vill ha och inte andras synsätt. Enkäterna 
fylldes i individuellt i en utav förskolorna, förskoleklassen och årskurs 1, för att en 
utav oss var närvarande vid besvarandet av frågorna. Vi tror att de resterande 
enkäterna skrevs individuellt eftersom svaren på enkätfrågorna skiljde sig ifrån 
varandra i formuleringen. Enkäterna som besvarades har vi kunnat särskilja ifrån 
varandra genom att de som besvarade vilken ålder de arbetade med, genom det har vi 
upptäckt vilka som åldrar som förskollärarna, förskoleklasslärarna respektive 
grundskolelärarna arbetade med. De enkäter som vi lämnade ut har tilldelats till 
utbildade förskollärare, förskoleklasslärare och grundskolelärare i årskurs 1-3. För att 
vi tror att förskollärarna, förskoleklasslärare och grundskolelärarna i årskurs 1-3 har 
en medveten kunskap i läs- och skrivinlärning och hur de tillämpar det i praktiken. I 
en intervju kan respondenten uppleva att deras svar kanske inte överensstämmer 
med vad vi som intervjuar vill ha, genom att respondenten läser av oss som intervjuar 
och svarar som de tror vi vill höra. Denscombe (2009, s. 208-221) skriver att det 
negativa med en enkätstudie är att det kan medföra att respondenten besvarar 
frågorna utifrån vad de tror vi forskare vill läsa. Enkäter kan även vara positiva 
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eftersom respondenten har möjligheten till att besvara frågorna utifrån vad de har för 
synsätt och inte blandar in andras synsätt i enkäten. Genom att vi har varit tydliga 
med vid överlämnandet av enkäterna att frågorna besvaras individuellt och att de 
svarar utifrån vad de tror och vad de tycker, kan det medföra att konsekvensen inte 
uppstår. Konsekvenser som till exempel att de besvarar frågorna utifrån vad 
förskollärare, förskoleklasslärare eller lärare i årskurs 1-3 tror vi vill höra. Eftersom 
studien är kvalitativ har vi inte valt att använda oss av statistik över enkäterna. 
Genom att ha enkäter med öppna frågor har vi en möjlighet till att tillägnas en vidgad 
bild av de synsätt som förskollärarna, förskoleklasslärarna och lärarna i årskurs 1-3 
har om läs- och skrivinlärning. Därför har vi valt att använda enkäter som 
insamlingsmetod. Denscombe (2009, s. 208-221) beskriver att enkäter kan användas 
vid ett stort antal respondenter och på olika platser. Enkäten bestod av liknade frågor 
och utgick ifrån fakta frågor och åsiktsfrågor det vill säga fakta frågorna bestod av 
frågorna vilken ålder jobbar du med? Är samsynen i arbetslaget viktig? Varför? 
Varför inte? Åsiktsfrågorna och öppna frågor är hur ser ditt synsätt för barns läs- och 
skrivinlärning ut? Hur tycker du att ditt synsätt framkommer i ditt arbete? 
Varför/varför inte? Tycker du att ni har samma synsätt i ditt arbetslag? De fasta 
frågorna som fanns i enkätstudien var är samsynen i arbetslaget viktig? Och vilken 
ålder jobbar du med? 

2.1.2 Observationer  
Vi har i studien valt att använda observationer för att se om förskollärarna, 
förskoleklasslärarna och lärarna synsätt i enkäterna synliggörs i verksamheten. Vi har 
i observationsschemat (se bilaga 3) valt att utgå ifrån enkätstudiens frågor, för att se 
om det de har skrivit om synliggörs i praktiken. I observationerna använde vi ett 
observationsredskap som heter dubbellogg som ett stöd vid observationstillfällena. 
Björk och Johansson (2009, s. 52-69) skriver att dubbelloggen kan ses som ett 
reflekterande verktyg, genom att delar upp observationen i två delar. I den vänstra 
delen beskrivs till exempel en eller flera situationer och i den högra delen skrivs en 
reflektion över situationen. Vi har använt en variant av dubbelloggen (se bilaga 3) 
som ett verktyg i observationen, i ena spalten beskriver vi vad som händer i 
klassrummet eller i samlingen vid observationstillfället. I den andra spalten beskrivs 
hur läraren agerar i observationstillfället, för att ha en möjlighet att koppla 
observationerna med enkäterna.  

Observationerna utfördes på olika platser och tidpunkter, för att ha en möjlighet till 
att se olika situationer och arbetsätt i de olika verksamheterna det vill säga förskolan, 
förskoleklassen och årskurs 1-3. Totalt genomfördes två stycken observationer i 
förskolan, två i förskoleklassen, två i årskurs 1, en i årskurs 2 och en i årskurs 3. Vi 
valde att observera 5 stycken förskollärare, tre stycken förskoleklasslärare, två lärare i 
årskurs 1, en lärare i årskurs 2 och en lärare i årskurs 3. De olika förskollärarna, 
förskoleklasslärare och lärare i årskurs 1-3 valdes att observeras utifrån vilken 
utbildning de hade, hur de valde att agera och uttrycka sig. 

En utav observationerna pågick under två förmiddagar, mellan 09.00-11.30 i en 
förskola och de resterande observationerna genomfördes under en förmiddag eller en 
eftermiddag (mellan 08.10-11.30 och 12.30–14.00). Tidslängden varierade mellan 
observationerna, för att vi valde att medvetet observera aktiviter där det förkom läs- 
och skrivinlärning.  
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2.2 Urval 
Urvalet i denna studie består av förskollärare som arbetar med barn i åldrarna 1-5, 
förskoleklassens lärare och lärare som arbetar i klass 1-3, för att det är oftast där läs- 
och skrivinlärning sker. Vi har valt att inte ha med alla enkäter, för att vissa av svaren 
inte är adekvata det vill säga korta svar som ja och nej på frågorna. Vi lämnade ut 40 
stycken enkäter till förskollärare, förskoleklasslärare och lärare i årskurs 1-3, av dessa 
fick vi bortfall på 12 stycken. En förskola fick vid samma tidpunkt enkäter ifrån olika 
lärarstudenter, vilket medförde ett missförstånd mellan respondenterna och oss. 
Eftersom vi inte fick enkäterna valde vi att räkna dessa förskollärare som bortfall. En 
respondent valde att inte medverka i enkätundersökningen, eftersom hon upplevde 
att de kunskaper hon har inte var tillräckliga för undersökningen för att hon är 
nyexaminerad. Bortfallet har inte påverkat resultatet för studien, för att antalet av 
enkäterna är representativa för förskolan och skolan. Vi har därför valt att använda 
oss av 6 stycken förskollärare, 3 stycken förskoleklasslärare och 7 stycken lärare i 
årskurs 1-3. Denscombe (2009, s. 184) skriver att datainsamlingen det vill säga 
enkäter, intervjuer och observationer, behövs det reflekteras över vad som är adekvat 
och vad som inte är adekvat för studien. Genom det har vi reflekterat vad som kan 
användas i studien. Vi har i studien reflekterat och diskuterat över vilka skillnader 
och likheter det existerar mellan förskolans och skolans synsätt kring läs- och 
skrivinlärning.  

2.3 Databearbetning och analysmetod 
Denscombe (2009, s.185-186) beskriver om en metodologisk triangulering, där 
forskaren jämför kvalitativa eller kvantitativ datainsamling det vill säga intervjuer, 
observationer eller enkäter. Jämförelsen handlar om forskaren ser över resultatet och 
kopplar det till litteratur eller ifrågasätter resultatet med de tillgängliga metoderna 
som finns. Forskaren väljer att tillföra någonting nytt ifrån en metod till den 
befintliga metoden och den forskning som redan existerar. Tanken är att forskaren 
ska ha en förmåga att se datainsamlingen utifrån olika vinklar. Vi valde att observera 
förskollärare, förskoleklasslärare och lärare årskurs 1-3 i den verksamhet de arbetar i. 
I studien har vi valt att skicka ut enkäter till två skolor och tre förskolor. Denscombe 
(2009, s. 322) lyfter fram att kvalitativ forskning utgår ifrån att forskaren ser de 
samband som finns och hur de är bundna av varandra. Genom att vi har kopplat det 
respondenterna har sagt eller hur de har agerat i observationstillfällena till 
litteraturen kan ett samband synliggöras mellan dessa. Denscombe (2009, s. 373-
374) skriver att vid en kvalitativ studie utgår forskaren ifrån koder och kategorisering 
av koderna. Koderna handlar om att forskaren ger materialet etiketter som till 
exempel siffror, namn eller symboler. Kategoriseringen sker genom att forskaren 
grupperar koderna och omvandlar det till kategorier. Därefter upptäcker forskaren 
kopplingar utifrån kategoriseringarna och koderna. Forskaren använder uttryck eller 
ord för att beskriva samband, mönstren eller teman som existerar. I en kvalitativ 
studie kan forskaren välja att ge en förklarning till observationerna och enkäterna.  

Vi har i analysen utgått ifrån tre huvudkategorier som utgick ifrån enkätfrågorna; 
arbetslagets samsyn, lärarnas synsätt och övergång. Vid analysen upptäckte vi att det 
framgick underkategorier; väcka, fånga och utveckla barns/elevers intresse för läs- 
och skrivinlärning. Därefter har vi valt att jämföra enkätundersökningarna med 
observationerna för att upptäcka likheter, olikheter och samband mellan dessa. 
Denscombe (s. 323) beskriver att forskaren i en kvalitativ forskning utgår ifrån deras 
egna tolkningar av datainsamlingarna. Vi har i studien tolkat det förskollärarna, 
förskoleklasslärarna och lärarna har sagt, agerat och skrivit i enkäterna och 
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observationerna. Jämförelsen har kopplats till litteraturen för sammankoppla teori 
och praktik med varandra. 

2.3.1 Validiteten och reliabiliteten 
Vi har i forskningen valt att undersöka observationerna och enkätstudiens validitet 
genom att koppla det till den tidigare forskningen som har genomförts om likheter 
och olikheter mellan förskolans och skolans synsätt om läs- och skrivinlärning. 
Denscombe (2009, s. 320-321) skriver att kvalitativ forskning handlar om att 
studierna gemomförs småskaligt. Vi har i studien valt att skicka ut enkäter till två 
skolor och tre förskolor, därför är studien småskalig. När vi har observerat har vi valt 
att inte störa den miljö som vi vistas i, genom att försöka göra oss osynliga när vi har 
varit på plats för att utföra observationerna. Vi valde att föra samtal före eller efter 
observationen med medverkande lärare om de olika material som de använder i sin 
läs- och skrivundervisning.  

Validiteten i undersökningarna undersöktes genom att vi valde att ha observationer 
och enkätstudie i forskningen, för att säkerhetsställa den forskning som finns. 
Denscombe (2009, s. 320-321) beskriver att den kvalitativa forskningen beskrivs med 
ord och inte med siffror. Enkäterna och observationerna som vi har kommer att 
analyseras och omvandlas med ord. För att synliggöra komplexiteten som finns i de 
händelser som har uppstått vid observationstillfällena.  

För att upptäcka olikheterna har vi valt att välja enkätundersökningar som olika 
förskollärare, förskoleklass och lärare besvarat och observationerna, för att 
undersöka om synsätten som framkommer i enkätundersökningen synliggörs i 
observationerna. 

2.4 Etiska ställningstaganden  
Vi kommer att utgå ifrån de fyra forskningsetiska principerna enligt vetenskapsrådets 
(ibl.liu.se, 2011-09-12) rekommendationer; informationskravet, samtyckeskravet, 
nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. Informationskravet innebär att forskaren 
ska informera respondenterna att enkäterna och observationerna är frivilliga och att 
de har möjlighet att avbryta sin medverkan när som helst under undersökningens 
gång. Det har vi hanterat genom att vi har informerat respondenterna muntligt och 
skriftligt (se bilaga 2). Samtyckeskravet utgår ifrån att respondenternas medverkan i 
undersökningen frivillig och respondenten har möjlighet att bestämma över sin 
medverkan i undersökningen. Vi har i studien genomfört kraven genom att informera 
respondenten muntligt och skriftligt (se bilaga 2). Nyttjandekravet innebär att 
undersökningen används enbart till detta examensarbete och det är bara forskaren 
och handledaren som vet vilka skolor och förskolor som medverkar. Vi har hanterat 
konfidentialitetskravet genom att inte skriva ut förskolorna och skolornas namn i 
arbetet. Undersökningen kommer att publiceras i DIVA. För att uppfylla 
konfidentialitetskravet valde vi därför att inte skriva ut förskolorna, skolorna, 
förskollärarnas, förskoleklasslärarnas, lärarna i årskurs 1-3 namn i arbetet. 
Konfidentialitetskravet innebär att undersökningen anonym. Vi har hanterat detta 
krav genom att namn på lärare, barn eller skola kommer att inte nämnas i arbetet. I 
en utav observationerna finns det ett namn som är figurerat det vill säga ett påhittat 
namn, för att uppfylla konfidentialitetskravet.  

3. Resultat 
Nedan redovisas sammanfattningarna av enkätundersökningen och observationerna 
uppdelat i förskolor, förskoleklass och skola. 
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 3.1 Enkätundersökningen 
Här redovisas sammanfattningen av enkätundersökningen som utgår ifrån 
rubrikerna synsätt om läs- och skrivinlärning, arbetslagets samsyn kring läs- och 
skrivinlärning och överlämning. Rubrikerna har utformats utifrån forskningsfrågorna 
vilka skillnader och likheter finns i förskolans och skolans synsätt kring läs- och 
skrivinlärning? Hur arbetas det praktiskt med läs- och skrivinlärning i 
verksamheten? Hur påverkar arbetslagets samsyn och överlämningsprocessen mellan 
olika skolformer barnens läs- och skrivinlärning? Forskningsfrågorna har fungerat 
som en utgångspunkt i utformningen av enkätundersökningen (se bilaga 1). 
Rubrikerna framkom utifrån enkätundersökningarnas svar. Vi har även valt att dela 
in enkätsvaren utifrån skolform. 

3.2 Förskolor 
Nedan redovisas sammanfattningen av förskollärarnas enkätsvar. 

3.2.1 Synsätt om läs- och skrivinlärning 
En förskollärare som arbetar med 2-åringar och två förskollärare som arbetar med 5-
åringar anser att det ska vara glädjefullt att lära. Genom att i alla former av aktiviteter 
inom läs- och skrivinlärning inte är kravfyllt. Förskolläraren som arbetar med 2-
åringar, en förskollärare som arbetar med 4-åringar och två förskollärare som arbetar 
med 5-åringar anser att förskolläraren behöver väcka barnens intresse för läs- och 
skrivinlärning. Genom att till exempel läsa böcker, rimma, sjunga, rytmer, sagor, leka 
med ord och samtala. Förskolläraren som arbetar med 4-åringar och en förskollärare 
som arbetar med 5-åringar anser att det är viktigt att ge barnen hjälp till att utveckla 
ett rikt ordförråd. Genom att möta barnet där de befinner sig i sin utveckling och det 
intresse de har för läs- och skrivinlärning, oavsett vad de har för ålder eller vad de 
borde kunna. Förskolläraren som arbetar med 5-åringar menar att tidigt använda sig 
av ett rikt ordspråk det vill säga att upprepa det barnen vill och vad de uttrycker, 
medför en språkutveckling. Respondenten förklarar vidare att hon använder läs- och 
skrivinlärningen i vardagen, genom att till exempel använda sig av bokstäver ifrån 
skyltar och skriva i sanden. Hon lyfter fram att det är viktigt att använda sig av det 
som är igenkännande för barnen och koppla det till ett nytt material, som utmanar 
barnens lärande. Respondenten förklarar vidare att barnen kan ha kommit olika 
långt i skriv- och läsutvecklingen, därför kan det se olika ut för varje barn och som 
förskollärare behövs det bli synliggjort. Förskolläraren som arbetar med 5-åringar 
lyfter fram i enkätundersökningen att barnen i barngruppen har ett annat modersmål 
än svenskan, vilket medför att språket har en stor del i deras verksamhet. 
Förskolläraren som arbetar med 2-åringar, förskolläraren som arbetar med 3-
åringar, lyfter fram i enkätundersökningen att barns iver och intresse ska tas till vara, 
när de uppvisar intresse för läs- och skrivinlärning. För att barnen ska ha möjlighet 
till att utvecklas utifrån deras egna förmågor och kunskaper inom läs- och 
skrivinlärning. En förskollärare som arbetar med 5-åringar väljer att skriva på 
barnens teckningar och hjälper dem att skriva sitt namn på teckningar, respondenten 
poängterar att detta genomförs när barnen är mogna för det. Hon väljer att använda 
text och koppla det till en bild och uppmuntrar barnen till eget berättande. 
Respondenten lyfter fram i enkätundersökningen att hon använder ett nyanserat och 
rikt språk i förskolans verksamhet. En annan förskollärare som arbetar med 5-
åringar lyfter fram att barnen lär sig hela tiden och skriver att förskollärarens uppgift 
är att se lär tillfällen till utökning av ordförråd, ordförståelse och läsriktning i barnens 
vardag och lek. Hon lyfter fram i enkätundersökningen att det är viktigt att barnens 
handmotorik inte glöms bort i sånger, rim och ramsor för att lägga grund för vidare 
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kunskapsinhämtning. Hon lyfter fram i enkätundersökningen att eftersom många av 
barnen har ett annat modersmål än svenska arbetar de mycket med läs- och 
skrivriktningen genom att skriva barnens namn tillsammans, prata om bokstäverna i 
veckans dagar med mera. I och med små lokaler är lästillfällena för barnen begränsat, 
vilket är synd anser respondenten. 

3.2.2 Arbetslagets samsyn 
En förskollärare som arbetar med 5-åringar upplever inte att arbetslaget har samma 
synsätt kring läs- och skrivinlärning, hon upplever att medvetenheten kring 
aktiviteterna ur språksynpunkt kunde bli bättre. För att jobba mot samma mål, med 
samma regler och rutiner så behöver vi en samsyn anser respondenten. Det behövs 
även en gemensam syn på praktiska saker så som material och dylikt. En 
förskollärare som arbetar med 2-åringar anser att arbetslaget har en samsyn och att 
det är viktigt att ha en ständig dialog om läs- och skrivinlärning. Hon anser att 
samsynen är viktigt och att ha olika tankar, som de delger med varandra. En 
förskollärare som arbetar med 3-åringar lyfter fram i enkätundersökningen att alla i 
arbetslaget har samma synsätt och att det är viktigt. I enkätundersökningen 
framkommer det att respondenten menar på att i stora drag är samsynen viktigt, för 
att barnen ska få ut maximalt av sin tid i förskolan. En förskollärare som arbetar med 
4-åringar menar att arbetslaget har en samsyn det vill säga att de ser barnen som 
individer och bemöter dem utifrån det. Hon lyfter fram i enkätundersökningen att 
alla i arbetslaget arbetar med språket. Respondenten skriver att det är omöjligt att 
anse lika om allt för att diskussionerna om olikheterna, medför att det sker en 
utveckling av arbetet. Hon skriver att alla i arbetslaget kompletterar varandra med de 
olikheter de har. En förskollärare som arbetar med 5-åringar beskriver att samsynen i 
arbetslaget är lika angående barns skriv- och läsinlärning. Men hon lyfter fram att 
personalen i arbetslaget kan välja att ta olika vägar, för att komma dit. Respondenten 
skriver att de reflekterar gemensamt i arbetslaget i enkätundersökningen. En 
förskollärare som arbetar med 5-åringar upplever att de jobbar utifrån ett och samma 
synsätt i arbetslaget men menar att förskolläraren jobbar utifrån sina egna 
förutsättningar och kunskaper. 

3.2.3 Överlämning 
En förskollärare som arbetar med 2-åringar beskriver att överlämningen till skolan, 
kan se olika ut varje år. Hon skriver vidare att de har haft gemensamma förskole 
möten, där personal ifrån skolan informerar. Respondenten skriver att de har varit 
med barnen till skolan och hälsat på under tre olika tillfällen. Hon lyfter fram att 
överlämningarna sker i en skola inom deras företag och inte till de skolor som barnen 
som har valt. Respondenten beskriver i enkätundersökningen att hon upplever att 
överlämningen har fungerat bra för de barn som ska börja skolan. Hon menar att det 
är viktigt att föräldrarna upplever en trygghet vid överlämningen och att vissa 
föräldrar vill vara delaktiga i denna process. En förskollärare som arbetar med 3-
åringar skriver i enkätundersökningen att överlämningen ifrån förskolan till 
förskoleklass, kan ske på olika sätt varje år, men i allmänhet är det ett flertal besök på 
partnerskolan. De övriga skolorna ansvarar föräldrarna för och besöker. En 
förskollärare som arbetar med 4-åringar skriver att överlämningen fungerar, för att 
det är barnets och föräldrarnas åsikter som är viktigast i överlämningen. 
Överlämningen sker individuellt beroende på vilken skola föräldrarna och barnen har 
valt. Hon skriver att de har partnerskola i samma område som de besöker under 
vårterminen, innan överlämningarna till skolan sker. Respondenten lyfter fram i 
enkätundersökningen att förskolan har utifrån överlämningar hört endast positiva 
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kommentarer till exempel att vi på förskolan överlämnar barn med mycket kunskaper 
och erfarenheter ifrån vistelsen på förskolan. En förskollärare som arbetar med 5-
åringar beskriver i enkätundersökningen att de har en partnerskola som är anknutet 
till förskolan. Hon beskriver att överlämningen sker genom att pedagogerna 
överlämnar barnen till partnerskolan. Respondenten skriver vidare att vid flera 
tillfällen under våren och sommaren besöker de partnerskolan, där skolan har ett 
planerat innehåll. Hon lyfter fram i enkätundersökningen att de barn som ska gå i en 
annan skola har med sig sina föräldrar. Respondenten skriver att hon känner att de 
tillfällen som hon har varit med vid överlämningen har det fungerat bra. Hon anser 
att de har blivit bra bemötta och mottagna, skolans personal visar ett stort intresse 
för de barn som ska börja på skolan. Respondenten menar att innan överlämningen 
är det viktigt att vara lyhörd och att lyssna in på det barnen uttrycker. Genom det 
samtalar vi det vill säga personalen i arbetslaget med barnen om deras funderingar. 
Respondenten upplever att övergången mellan förskolan och förskoleklass fungerar 
bra. Hon skriver att de finns i samma hus och barnen träffar personalen i 
förskoleklassen kontinuerligt. Barngruppen hälsar på i förskoleklassen några gånger 
på våren och personalen i förskoleklassen och förskolan planerar och utvärderar 
detta tillsammans. Vid behov arrangeras gemensamt överskolningssamtal. En 
förskollärare som arbetar med 5-åringar skriver i enkätundersökningen att 
överlämningen sker med två skolor och fungerar någorlunda bra. Det sker två eller 
flera besök till förskoleklassens lokaler och samtal med förskoleklassläraren kring 
barnen. Föräldrarnas val av skola väger tyngst. 

3.3 Förskoleklass 
Nedan redovisas sammanfattningen av förskoleklasslärarnas enkätsvar. 

3.3.1 Synsätt om läs- och skrivinlärning 
En förskoleklasslärare som arbetar med 6-åringar anser att det är viktigt att arbeta 
med att möta barnet på rätt nivå för att hjälpa eleven att utvecklas där eleven 
befinner sig. Hon skriver vidare att det är viktigt att eleven har stöd hemifrån med 
regelbunden läsning av sagor. En förskoleklasslärare som arbetar med 6-åringar 
skriver i enkätundersökningen att läs- och skrivinlärning är en pågående process som 
måste ses på individnivå skriver respondenten. Processen ska präglas av barnens 
egen nyfikenhet och vissa barns nyfikenhet behöver väckas och stöd ska ges till dessa 
barn i deras process menar respondenten. Detta blir mitt jobb som lärare, att väcka 
barnens nyfikenhet till den skrivna texten hela dagen, inte bara vid samlingar och 
planerade aktiviteter/lektioner skriver respondenten. En förskoleklasslärare som 
arbetar med 6-åringar jobbar efter Bornholmsmodellen och bokstavsinlärning där 
hon uppmuntrar barnen att upptäcka hur ord stavas genom att ljuda dem själva 
istället för att läraren visar hur ordet stavas. Hon upplever att eftersom ingen i 
arbetslaget har utbildning i läs- och skrivinlärning så har de inga ambitioner att lära 
barnen läsa eller skriva. Respondenten beskriver att förutom arbetet med 
Bornholmsmodellen varje dag så får barnen klippa ut- spåra och måla bokstäverna. 
Vi har även något som kallas veckans bokstav där barnen får beskriva olika saker för 
kompisarna skriver respondenten. 

 3.3.2 Arbetslagets samsyn 
En förskoleklasslärare som arbetar med 6-åringar skriver att hon reflekterar 
tillsammans med en medarbetare varje dag under en halvtimme. Hon beskriver att de 
ser över hur dagen har varit och förbereder för nästa dag. Respondenten skriver att 
de planerar i två timmar varje fredag, där det sker en planering och förbereder den 
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kommande veckan. Hon menar att de tillfällena bidrar till att de kan föra 
diskussioner och synliggöra det synsättet de har i arbetet med barnen. Respondenten 
menar att alla har en samma grundsyn och de har möjlighet till likartad fortbildning 
på skolan och delger det för varandra. En förskoleklasslärare lyfter fram i 
enkätundersökningen att det är viktigt att sträva mot gemensamma mål med 
eleverna. En annan förskoleklasslärare upplever att arbetslaget har samma synsätt 
och att hon lär sig mycket av sitt arbetslag då arbetslaget jobbar med 
Bornholmsmodellen som är helt ny för respondenten. Hon tycker att samsyn är 
viktigt men inte helt avgörande i arbetet med barnen dock är samsyn kring metoden 
viktig. En förskoleklasslärare upplever att arbetslaget har en samsyn men att de är 
öppna för idéer och råd utifrån. Utvärdering av verksamheten sker varje år. 
Respondenten anser att synsättet måste vara det samma i grunden men att det gärna 
får skilja sig för att utveckla lärarna och deras arbete. 

3.3.3 Överlämning 
En förskoleklasslärare som arbetar med 6-åringar skriver i enkätundersökningen att 
de har ett överskolningssamtal med varje barn på respektive förskola under 
vårterminen där föräldrar, barn och förskolans personal närvarar. Inskolningen 
pågår under tre dagar under maj månad i förskoleklassens lokaler. Respondenten 
beskriver vidare i enkätundersökningen att en förskollärare ifrån förskoleklassen 
följer med upp i årskurs ett tillsammans med nya klassläraren. Genom det sker 
överlämningen och förskolläraren har kunskap med sig via överlämnandet. 
Respondenten upplever att överlämningen fungerar och att det känns som de har 
hittat ett bra arbetssätt att arbeta med det. En förskolklasslärare som arbetar med 6-
åringar skriver i enkätundersökningen att hon upplever överlämningen som kort och 
inte tillräckligt speciellt mellan förskoleklass och skolan då informationen från 
förskoleklasslärarna tappas bort skriver hon. Överlämningen behöver förbättras 
eftersom vi förskoleklasslärare behöver veta hur informationen om barnen tas om 
hand och används av lärarna i år 1 och uppåt skriver respondenten. En 
förskoleklasslärare som arbetar med 6-åringar upplever att överlämningen fungerar 
bra. Förskolan gör besök i förskoleklassen lokaler och förskoleklasslärarna går över 
till förskolan och träffar barnen. Överlämnandet till skolan sker med barnens 
blivande lärare. Respondenten skulle gärna sett en uppföljning av överlämnandet ca 
6-7 veckor in i terminen både från förskolan och skolan.  

3.4 Skola 
Nedan redovisas sammanfattning av enkätsvaren från lärarna i årskurs 1-3. 

3.4.1 Synsätt om läs- och skrivinlärning 
Läraren i årskurs ett som arbetar med 6-7-åringar beskriver i enkätundersökningen 
att hon väljer att blanda de olika läslärorna. Genom att arbeta med ljudanalys, där 
eleverna tillsammans med läraren tittar på de minsta beståndsdelarna och 
helordsläsning. Hon beskriver att i arbetet framkommer synsättet, genom att till 
exempel att de tillsammans skriver meningar på ett blädderblock. Hon beskriver i 
enkätundersökningen att de jämför och tittar på de ord som de lär sig genom till 
exempel ordbilder. Respondenten skriver vidare att de arbetar med varje bokstav och 
bokstavs ljud. Hon anser att det är viktigt att skilja på hur bokstäverna ser ut och hur 
de låter. För att alla barnen ska ha en kännedom om hur bokstaven låter så övar 
respondenten tillsammans med barnen ljuda korta ord gemensamt. En lärare som 
arbetar i en årskurs 1 anser att den tidiga läs- och skrivinlärningen är viktigt, alltså 
den som sker i förskolan och i hemmet. Här ska barnen uppmuntras vid visat intresse 
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för bokstäver, ordbilder, symboler och dylikt. Förskolans uppgift är inte att träna 
detta utan att bekräfta intresset i olika situationer. Den medvetna verksamheten 
börjar tidigare och förskolläraren behöver vara medveten om att barnen är olika och 
intresset kommer i olika perioder. Därför ska det inte skoltränas i förskolan anser 
respondenten utan verksamheten ska ske i lek och lustfyllt lärande utav tvång. Först i 
förskoleklassen ska läraren jobba med en medveten inlärning. Respondenten 
beskriver att de jobbar med Bornholmsmetoden där fokus ligger på språkljuden och 
verksamheten bygger på olika språklekar. De flesta barnen knäcker koden under 
detta år och de som inte gör det fångas upp tidigt i årskurs 1 i vår skola skriver 
respondenten. I årskurs 1 så har barnen intensiv, individuell lästräning och det är 
oftast där som barnen knäcker läskoden. För de barnen som inte gör det så finns det 
olika hjälpmedel att ta till samt specialpedagog och samtal med hemmet. Läsläxorna 
måste vara lagom lätta, rolig men samtidigt utmanande. Respondenten skriver att 
hon planerar och utvärderar allt hon gör. Hon är även mycket målstyrd det vill säga 
att målet med lektionen ska vara tydliggjort. Respondenten upplever att det svåraste 
inom läs- och skrivinlärningen är att ta reda på exakt var varje barn ligger när jag får 
en ny klass. Det som jag tittar på i kartläggningen av en ny klass är; bokstavskunskap, 
versaler/gemener, ljudning, nivå på läsning och läsförståelse. Materialet ska vara 
roligt, spännande och lagom utmanande, lusten att lära ska väckas av materialet 
anser respondenten. En lärare i årskurs 1 skriver i enkätundersökningen att hon 
upplever att barnen kan mycket när de börjar skolan och att hennes jobb är att möta 
barnen där de är i sin utveckling. Hon anser att individualisering är viktigt men att de 
gemensamma läsupplevelserna och diskussionerna/ undervisningen är lika viktiga. 
Lästräning i klassrummet och hemma i form av individuell läsläxa ligger på elevens 
egen nivå. Varje dag läser respondenten högt för eleverna där de sedan för samtal och 
diskussioner kring boken. Förhoppningen menar respondenten är att väcka intresse 
för läsning och böcker. Respondenten jobbar med så kallad skrivarverkstad där 
barnen är sina egna författare och skriver om egenupplevda händelser ur deras 
vardag. En lärare som arbetar i en årskurs 1 anser att inlärningen bör ske genom lek 
och nyfikenhet för att ge barnen en mjukare start i skolan. Hon menar att det är 
viktigt att ge barnen självkänsla för att våga. Respondenten skriver att barnen får öva 
språklig medvetenhet, bokstavskunskap, ordförråd med mera. Synsättet 
framkommer genom de planerade övningarna anser respondenten. Övningarna 
planeras utifrån barnens intresse och deras egen nivå men också efter att ge barnen 
nya utmaningar och kunskapsnivåer skriver respondenten. En lärare i årskurs 1 
skriver att lära sig läsa och skriva är komplicerat och barnen har olika lätt eller svårt 
för att lära sig skriver respondenten. Det är viktigt att använda olika metoder då 
respondenten anser att olika metoder passar olika barn olika bra men tror inte att 
metoden spelar någon roll egentligen då barn lär sig läsa och skriva ändå. Dock så 
krävs det god undervisning skriver respondenten. Respondenten beskriver att 
eleverna får träna på en bokstav i taget, både stor och liten. De skriver texter om 
händelser de själva varit med om. Då ljudar de fram orden och de flesta skriver med 
stora bokstäver.  Vi lärare lär dem att ljuda men också att känna igen ord som och, på 
mamma och så vidare. Eleverna får läsläxor på sin egen nivå då några läser flytande 
och andra har precis knäckt läskoden. Respondenten anser att det är viktigt att varje 
bokstav tränas eftersom många av eleverna inte kan skriva små bokstäver. En lärare 
som arbetar i en årskurs 2 anser att lärandet ska ske genom lek och lust. Roliga 
lektioner där alla deltar aktivt är därför viktigt anser respondenten. En lärare i 
årskurs 3 skriver i enkätundersökningen att hon möter eleverna på den nivå de 
befinner sig på och får arbeta vidare därifrån beskriver respondenten. Vidare skriver 
hon att de startar upp skrivinlärningen parallellt med läsinlärningen och de använder 
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alla läsmetoder. Genom att möta eleven på den nivå de befinner sig så tappar de inte 
lusten för att läsa och skriva skriver respondenten. 

3.4.2 Arbetslagets samsyn  
En lärare i årskurs ett menar att synsättet i arbetslaget överensstämmer med 
varandra. Respondenten beskriver vidare i enkätundersökningen att inte ha samma 
syn är utvecklande. För att genom det uppstår det en pedagogisk diskussion. En 
lärare i årskurs 1 upplever att arbetslaget har i många frågor en samsyn, i många 
andra inte. Efter diskussion, reflektion, utvärdering så kommer vi alltid fram till en 
samsyn i den aktuella frågan. Samsyn är viktigt i förhållningssätt, måluppfyllelse och 
ramverket, strukturen i verksamheten men olika individer gör olika och barnen lär 
sig det fort. Men att inte tycka lika alla gånger hindrar oss att fastna i samma 
mönster. Genom diskussion och samtal når man bäst resultat samt arbetsklimat som 
gynnar alla, elever som lärare. En lärare i årskurs 1 upplever att arbetslaget hon 
jobbar i idag har samma synsätt, i tidigare arbetslag har det inte varit så. Hon anser 
att samma synsätt är viktigt, i alla fall i det lilla arbetslaget som jobbar med samma 
elever. En lärare i årskurs 1 upplever att arbetslaget har samma synsätt där de jobbar 
mot samma mål och diskuterar planeringen tillsammans. Hon anser att samsyn i 
arbetslaget kan underlätta men en person som inte delar min åsikt kan få mig att se 
på saken med andra ögon. En lärare i årskurs 1 upplever att arbetslaget har samma 
synsätt och är öppna för till exempel ny information från läs och skrivmentorerna då 
det är dem som är uppdaterade inom den senaste forskningen. Respondenten anser 
att samsyn i arbetslaget underlättar men är inte nödvändigt. En lärare i en årskurs 2 
anser att samsyn i arbetslaget är viktigt, annorlunda åsikter synliggörs nästan alltid 
och kommer till diskussion. Det skapar trygghet om arbetslaget förhåller sig så lika 
som möjligt menar respondenten. Respondenten upplever att arbetslaget har samma 
synsätt nu men hade inte det från början. En lärare i årskurs 3 upplever att de har 
samma synsätt i arbetslaget som grundar sig i elevernas lust att lära och fortsätta 
utvecklas på ett positivt sätt. Respondenten anser att samsyn i arbetslaget är väldigt 
viktigt då eleverna läser av om de vuxna drar åt samma håll. Då är samsyn avgörande 
menar hon. 

3.4.3 Överlämning 
Läraren som arbetar med 6-7 åringar skriver i enkätundersökningen att 
överlämningen sker genom att läraren träffar eleverna några gånger och att 
förskoleklasslärarna följer med upp till årskurs 1. Hon förklarar vidare att 
förskoleklassen besöker skolan under vårterminen och det finns en inskolningsvecka 
i maj. Respondenten anser att överlämningen till skolan fungerar utmärkt. Läraren 
som arbetar i en årskurs 1 beskriver att första mötet mellan förskolans och 
förskoleklassens personal sker redan i november året före barnen ska överlämnas. Då 
diskuteras vilka barn som är aktuella för att gå i vår skola, samt vilka som ansöker 
från andra områden. Infoträff sker i januari med öppet hus för alla intresserade. 
Först efter att familjerna har ansökt gör vi grupper. Efter vecka 10 är grupperna 
färdiga och förskoleklasspersonalen besöker då barnen på förskolan. Barnen bjuds 
därefter in i förskoleklasslokalerna för att träffa sin grupp och känna på lokalerna. Ca 
3-4 gånger kommer barnen över under våren. Detta brukar betyda att ingen annan 
inskolning behövs skriver respondenten. Från förskoleklass till år 1 är det sedan inte 
så stort steg eftersom det ligger i samma lokaler och barnen känner personalen. 
Respondenten upplever överlämningen som väldigt bra då barnens trygghet kommer 
först. Planen för överlämningen som vi alltid följer har utvärderas som positiv. Stor 
vikt läggs vid att skapa och bygga upp förtroende hos både barn och föräldrar. Det 
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arbete som vi gör innan får vi igen av barnen när de börjar hos oss skriver 
respondenten. En Lärare i årskurs 1 skriver i enkätundersökningen att 
överlämningen upplever respondenten fungera bra speciellt möjligheten att fråga i 
vardagen då lokalerna ligger nära varandra och man pratar naturligt med varandra. I 
överlämnandet mellan förskoleklass och årskurs 1 så hade vi möte under 
vårterminen. Vi har möte varannan vecka och kan då prata vidare kring eleverna 
skriver respondenten. En lärare i årskurs 1 upplever överlämningen som mycket 
positiv och under våren jobbas det mycket kring de nya barnen för att det till hösten 
ska kännas färdigt. Alla barn som lämnar förskoleklassen och ska börja i årskurs 1 
känner alla vuxna och steget blir då inte så stort. En lärare i årskurs 1 upplever att 
överlämningen mellan förskoleklass och årskurs 1 fungerar bra. Samtal mellan oss 
och förskoleklasspersonalen underlättas eftersom vi ligger lokalmässigt nära 
varandra och vi är i samma arbetslag vilket gör att vi pratar en hel del med varandra 
skriver respondenten. Respondenten upplever att det är svårt att veta hur mycket de 
ska informera men tycker ändå att informationen de har fått har varit bra. En lärare i 
årskurs 2 skriver i enkätundersökningen att överlämningen från årskurs 1 till årskurs 
2 fungerar helt okej upplever respondenten. Överlämningsmöten sker men oftast tas 
bara de elever som behöver stöd av olika orsaker upp. En lärare i årskurs 3 upplever 
att överlämningen fungerar bra på grund av den nära kontakt vi lärare har med 
varandra innan eleverna börjar årskurs 1. Hon upplever att informationen de får är 
rak och omfattande. 

3.2. Observationer 
Under denna rubrik redovisas sammanfattningarna av observationerna. Med jag 
menas en av författarna då vi observerade var för sig. 

3.2.1 Observation i förskola 
Under två dagar observerade jag fyra stycken förskollärare. När jag anlände till 
förskolan började jag dagen med att samtala med en förskollärare, jag upptäckte att 
de har en hörna som de läser böcker tillsammans med barnen. Varvid förskolläraren 
lyfte fram att de ännu inte har kommit igång med bokläsningen. När jag tittade runt i 
miljön på förskolan upptäckte jag att det fanns bilder på lådor och föremål med text 
under, för att utveckla läsutvecklingen. Förskolläraren berättade för mig att för 
barnen är språket är situationsbundet det vill säga att de tar ordagrant vad de säger. 
Hon lyfte fram att de är noga med att sätta ord på det barnen gör och säger, för att 
barnen som är på den avdelningen är bara invandrar barn. Förskolläraren lyfte fram 
att det är ett sätt att främja barns språkutveckling. En annan förskollärare kommer 
och sätter sig ned vid bordet och klipper ut bilder ifrån papper, hon berättade att 
bilderna visar en aktivitet de åkte iväg på med barnen. Jag frågade vad de skulle 
använda bilderna till och syftet var. Hon förklarade att bilderna är till för samlingen 
och att barnen själva ska ha möjlighet till att berätta om vad de gör på bilderna.  
Barngruppen samlades och samlingen börjar med att förskollärare 1 berättade vilken 
dag det var och kollade närvaron i barngruppen. Förskollärare 2 och förskollärare 3 
närvarar i samlingen, förskollärare 1 fortsätter samlingen med att barnen får prata 
om varje bild som de är på. När inte vissa barn vill eller kan berätta vad som händer 
på bilden, bidrar förskollärare 1 med vägledande frågor som till exempel vad gör du 
på bilden? vad är det du håller i? vad kände du när du gjorde det? Förskolläraren 
valde även att sätta ord på det barnet gör på bilden. Därefter delades barngruppen på 
två grupper, den ena gruppen fick stanna kvar med förskollärare 1 och 2. Den andra 
gruppen fick följa med förskollärare 3 till ett annat rum. Förskollärare 1 sätter sig ned 
på en bänk och förskollärare 2 ställer sig bakom ryggen på förskollärare 1. 
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Förskollärare 1 förklarar för barnen att de skulle få lyssna på en massagesaga och att 
de skulle härma förskollärare 2 när de lyssnar till sagan. Förskollärare 1 ber barnen 
att fråga den de ska massera på om de får det. Därefter läser hon upp massagesagan 
samtidigt som förskollärare 2 masserar ryggen på förskollärare 1. Förskollärare 2 
bidrar med hjälp när förskollärare 1 lägger fokusen på vad som sker i barngruppen. 
När massagesagan har avslutas samlas barngruppen och de berättar att de kommer 
göra detta flera gånger, därefter ber förskollärare 1 att barnen ska gå ut. Förskollärare 
2 följer med efter ett tag och upptäcker att barnen har gått ut för att ta på sig 
kläderna, varav hon kommer tillbaka och talar om det för förskollärare 1. 
Förskollärare 1 ursäktar sig för förskollärare 2 och berättar för mig att det verkligen 
märks att språket är situationsbundet här, för att barnen tar det som sägs ordagrant. 
Därefter frågade jag förskolelärarna om de kommer utföra samma sak med den andra 
barngruppen, vilket visade sig att de skulle det därför följde jag med den 
barngruppen som skulle vara med förskollärare 3 efter aktiviteten med de två 
förskolelärarna. När jag kommer ut till förskollärare 3 har hon startat upp aktiviteten, 
hon valde att barnen skulle få möjlighet till att spela spel tillsammans. Hon förklarar 
för mig att på förskolan pratar de på svenska och när barnen är hemma kan de 
använda sitt språk, trots att hon själv har arabiska som modersmål. Förskollärare 3 
berättar vidare att i arbetet sätter hon ord på det barnen gör och säger. Hon lyfter 
fram att i förskolan pratar barnen endast svenska och sitt modersmål hemma. 

Förskollärare 4 ger ett barn en sak och förklarar vad det är för något och vad det 
innehåller. Hon kommer fram till mig och förklarar att det är viktigt att sätta ord på 
det barnet gör, säger och saker som de vill använda. Hon visar mig att i burken finns 
det text och bild på föremål som används för att sammankoppla bild och text. 

Jag observerade en samling i en 5-åringsgrupp på en förskola i 20 minuter mellan 
11.00 och 11.20. Samlingen började med att läraren presenterade dagens bokstav: B. 
Barnen hade tagit med sig saker hemifrån som började på bokstaven B som till 
exempel bil, batmandräkt, ben, blöja och byxor. De ljudar tillsammans bokstaven B 
och barnen har möjlighet till att berätta vad de har med sig till samlingen. De barn 
som inte har med sig en sak har möjlighet till att fundera om de har något med sig på 
kroppen, exempelvis byxor och ben. Därefter berättar läraren att de ska de skriva en 
berättelse om barnens B-saker.  Läraren låter varje barn berätta en mening och den 
ska hänga ihop med resten av berättelsen. Berättelsen har en röd tråd i början, 
berättelsen handlar om en bil som har krockat. Genom att barnens saker behöver 
vara med som till exempel byxor och en blöja medförde det att berättelsen saknade 
en röd tråd. Läraren försöker synliggöra den röda tråden genom att upprepa den 
senaste meningen och fråga hur de ska vi få in b-saken i berättelsen. Hon 
uppmuntrar barnen utan tvång genom att det är tillåtet att säga pass. När berättelsen 
är avslutad tar läraren fram ett material som heter gubben lång och gubben kort. 
Leken med gubben långa och gubben korta utgår ifrån bilderna som representerar 
olika ord ska placeras under rätt gubbe. Gubbe långa vid långa ord exempelvis 
bokhylla och gubbe kort vid korta ord. Barnen jämför vilken gubbe som har flera ord 
och vilken gubbe som inte har det, orden räknas gemensamt. Barnen och läraren 
räknar gemensamt ut vilken skillnad som är mellan orden för gubbe lång och gubbe 
kort. Samlingen avslutas med att B-sakerna fotograferas och barnen skickas ut för 
lunch. 

 3.2.2 Observation i förskoleklass 
Jag observerade en förskoleklass i 1 timme mellan 8.10 och 9.10. På väggarna sitter 
barnens kreationer; Majas alfabet och klassens trivselregler. På tavlan sitter dagens 
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schema.  Lärare 1 håller i ett upprop där barnen när de hör sitt namn ska svara med 
första ljudet i deras namn. Vissa av barnen förstår henne inte och kompisarna 
försöker hjälpa till. Lärare 1 säger då att ni andra får vara tysta nu får han/hon tänka 
själv, detta upprepas ett flertal gånger. Lärare 1 ger positiv respons till varje barn när 
de har svarat med sitt ljud. De diskuterar att samma bokstav kan låta olika och gör 
sedan en återkoppling till aktiviteten från förra veckan. Lärare 1 går sedan igenom 
dagens schema som sitter på tavlan i form av bilder. De delar sedan in klassen i två 
olika grupper. Ena gruppen går in i ett annat rum och ska jobba med svenska. Barnen 
sätter sig ner på mattan och läraren tar fram en hög stol och sätter sig på den. I sitt 
knä har lärare 2 en bok om Bornholmsmodellen som innehåller olika lektioner och 
språklekar. Lärare 2 frågar gruppen om de kommer ihåg vad de jobbade med förra 
gången de hade svenska, jo det gjorde de. För att försäkra sig om att alla barnen 
kommer ihåg förklarar lärare 2 att leken heter ordpussel och går ut på att man sätter 
ihop ord exempelvis glass och strut blir glasstrut. Lärare 2– Vilken hand använder 
man först? Vänster eller höger? Ett samtal uppstod om varför vänsterhand är först? 
För att vi skriver ifrån vänster till höger. Barnen och lärare 2 gör några ord 
tillsammans, barnen tycker detta är roligt, de blir exalterade och vill visa för lärare 2 
att de kan. Vid flera tillfällen säger lärare 2 åt barnen att inte skrika. Lärare 2 ger 
sedan varje barn ett ord de ska dela upp och sätta ihop igen. Hon fokuserar på barnet 
som hon gav ordet vilket göra att barnen som hon inte pratar med rastlösa och 
okoncentrerade. När alla barn har fått varsitt ord så frågar lärare 2 hur polisbil skulle 
låta om de tog bil först, bilpolis kommer svaret från flera barn i gruppen. Lärare 2 
frågar då om det betyder samma sak som polisbil, pojken uttrycker - Ne det låter som 
om bilen är polis. De pratar om ordens olika betydelser och lärare 2 undrar om 
barnen har några förslag på ordpussel. Det har barnen, en av pojkarna ger lärare 2 
ordpusslet papper- bok, papperbok. Lärare 2 säger - det finns inget som heter 
papperbok så vi måste lägga till ett s för att det ska bli rätt, pappers- bok, pappersbok. 
Pojken säger - det var inte det jag sa, jag sa papperbok. Lärare 2 - det är fel, 
pappersbok ska det vara, och fortsätter med nästa förslag. Barnen blir nu väldigt 
oroliga och okoncentrerade. Lärare 2 - förlåt mig jag vet att ni har suttit stilla länge 
nu, ni ska snart få röra på er. Lärare 2 fortsätter att kasta om orden med barnen och 
tokiga ord gör barnen uppspelta men de blir snart okoncentrerade igen. Lärare 2 ber 
än en gång om ursäkt för barnen och tillåter dem att leka en liten stund innan rasten.  

3.3.3 Observation i förskoleklass och årskurs 1 
Jag observerade en årskurs 1 under en timme mellan 8.00 och 9.00. På väggarna 
sitter elevernas kreationer, alfabetet i både stora och små bokstäver, en stor 
almanacka, elevernas födelsedagar och klassrummets trivselregler. Utmed vägarna 
står det böcker och i en liten bokhylla står det svenska och matematik material som 
barnen tillgång till. När läraren öppnar dörren och hälsar barnen välkomna genom 
att ta dem i hand en och en, finns dagens schema på smartboarden och lugn musik 
kommer ifrån stereons högtalare. Barnen sätter sig ner på sina bestämda platser på 
mattan och när sista eleven kommer in genom dörren sätter sig läraren på mattan 
och påbörjar dagens morgonsamling. Läraren skriver upp dagens datum på 
smartboarden och ljudar dagens namnsdagar tillsammans med eleverna. Sedan går 
de igenom alfabetet med rörelser tagna från sången huvud, axlar, knä och tå. Klassen 
delar sedan upp sig i två grupper. Den ena grupper går iväg medan den som är kvar i 
klassrummet ska arbeta med svenska. Läraren delar ut läseböcker och ber dem att 
leta reda på sidan som handlar om bokstaven Ä. Innan de börjar läsa ber läraren 
eleverna ta fram sin luftpenna. Luftpennan är en låtsaspenna som kan skriva i luft, 
som alla ha med sig vart de än går. Klassen skriver stora och lilla Ä i luften och börjar 
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sedan läsa. Eleverna läser en mening i taget. Läraren ber dem att titta på bilden och 
tala om hur många ord med ä de hittar och var i ordet ä är placerat exempelvis träd, 
bär och älg. Efter att klassen hittat alla ord och läst färdigt så delar läraren ut 
skrivböckerna. Eleverna sätter sig vid sin bänk och börjar öva på att skriva stora och 
lilla ä efter sin egen förmåga. Jag rättar inte i dessa böcker utan de är bara till för att 
de ska träna upp sin skrivning utifrån deras egna förutsättningar, berättade läraren 
för mig.  

Under en förmiddag och eftermiddag var jag och observerade en förskoleklass och en 
årskurs etta. Förmiddagens observationer genomfördes i en årskurs etta, där läraren 
började med dagen att berätta vad dagen skulle handla om. eleverna har möjlighet till 
att berätta hur deras dag har varit inför de andra eleverna, om de inte vill kan de säga 
pass. Därefter tar läraren upp en bild på ett E och kallar den för den magiska 
bokstaven och börjar läsa en bok om bokstaven – Elof Ekorre hoppar fram bakom 
ekens tjocka stam. Landar sen på raska fötter och letar efter fina nötter. Läraren 
ställer en fråga till barnen om vilka bokstäver de har börjat med en elev svarar att de 
har börjat med S som låter som ssss, som ormen. Läraren berömmer eleven och 
fortsätter med att de även har börjat med bokstäverna o, l, a och k och ljudar 
bokstäverna tillsammans med barnen. Hon frågar eleverna hur bokstaven E ser ut? 
Liknar det något? En elev svarar att bokstaven har ett rakt streck och tre streck och 
visar det med fingret. Läraren besvarar det eleven uttrycker med att – jag tänker på 
krattan, när jag ser ett E. Hon frågar eleverna vilka bokstäver som kan säga långt och 
en elev uttrycker att A, L, S och K fungerar och säga långt. Läraren besvarar det 
eleven uttrycker med att – men K är kort, den får man ta i med magen. Hon visar vad 
hon menar för eleverna och eleverna härmar lärarna att ljuda bokstaven K. Läraren 
fortsätter lektionen med att säga – använd fingret allihop och gör ett stort E och ett 
litet e. Läraren och eleverna skriver tillsammans i luften bokstaven E. Läraren går 
därefter fram till tavlan och skriver på tavlan ett L och frågar eleverna vad som 
saknas, en elev svarar att det saknas två streck till och läraren ritar dit strecken. 
Läraren fortsätter med lektionen med att prata om det lilla e:et att först är det en 
båge. Hon ber barnen att träna på att skriva det lilla e:et och det stora E:et. En elev 
ifrån den röda gruppen och den blåa gruppen, får ansvara för att dela ut svarta tavlor 
på den ena sidan och den andra halvan får jobba med magiska papper. Läraren 
kommer fram till mig och förklarar när man viker pappret får man plats med mer 
bokstäver. Hon vänder sig till klassen och säger – man börjar alltid där uppe och 
börjar som ett L och sen skriver dit de två andra strecken, ett litet tips bara. 

När lektionen avslutas valde jag att observera miljön i årskurs ett och vad de hade på 
väggarna. På tavlan fanns det ett papper som fanns nedskrivet olika k-ord och k-djur 
det vill säga ord eller djur som börjar på k. På den högra sidan fanns det alfabetet där 
bokstaven a symboliserade en apa. Det fanns även en bild på ord som börjar eller 
slutar på s. Bredvid bilden finns det ett papper som visar två stycken o, den lilla 
bokstaven o och den stora bokstaven o. Bokstaven har pilar runt o:et för att visa hur 
den skrivs, med hjälp av pilar. På den vänstra sidan finns det ett träd med berättelser 
på ett träd, som eleverna själva har skrivit. Längst bak i klassrummet fanns det lådor 
med läsläxor i som barnen läser och skriver egna berättelser som läraren 
kommenterar. 

När eleverna har kommit tillbaka ifrån rasten släcker läraren lampan och tänder två 
ljus, hon tar fram en bok som heter nalle lufs som är skriven av Knutsson (1966). 
Läraren frågare eleverna om de har läst boken och om de kommer ihåg den. Läraren 
börjar ha högläsning av boken, därefter avslutas lektionen för en kort rast. Läraren 
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kommer fram till mig när eleverna har gått ut på rast och berättar att hon anser att 
det krävs att eleven kan fantisera, för att det ska ske en läs- och skrivinlärning. En 
förskoleklasslärare kommer in klassrummet och frågar om jag har möjlighet till att 
närvara vid deras lektion och jag tackade ja till erbjudandet. 

I förskoleklassen kommer läraren fram till mig och visar olika material som de 
använder i undervisningen. Förskoleklassläraren förklarar att de är till för att utöka 
elevernas läsintresse, de utgår ifrån ett material som heter myggan och tillhör ett 
projekt för läslyftet, som har olika nivåer som till exempel i nivå ett finns det 1-3 
rader och i nivå två finns det 3-6 rader. Bilderna till texten är till för att anknyta till 
innehållet. Förskoleklassläraren förklarar att böckerna är till för att barnen ska läsa 
tillsammans med föräldrarna eller själva, beroende på hur långt de har kommit i 
läsutvecklingen. Hon berättar vidare att de använder Trulle lärarbok som är skriven 
av Bryntse och Palmkvist (1996) och Trulle – trullesagor (2001). Den ena läser 
förskoleklassläraren tillsammans med eleverna och den andra boken följer barnen 
med i texten. Förskoleklassläraren lyfter fram att de har boksamtal utifrån det lästa 
och arbetar det tillsammans. Hon förklarar att de utgår ifrån språklekar ifrån 
Bornholmsmodellen och tar fram boken språklekar efter Bornholmsmodellen – en 
väg till skriftspråket Häggström och Lundberg (1994). Hon berättar vidare att 
eleverna skriver egna bloggar, där två barn i veckan skriver en blogg och syftet är att 
de ska ha möjlighet att prova sig fram.  

Lektionen startades upp med att förskoleklassläraren samtalar om vilket ord som är 
längst? Hon lägger upp klossar på golvet som symboliserar de olika bokstäverna i till 
exempel tåg. Förskoleklassläraren frågar även eleverna om vilka ord som låter lika i 
början. Därefter delas gruppen i två grupper, den ena gruppen har matematik och 
den andra halvan arbetar med språk. Jag valde att stanna kvar och observera 
språkgruppen. Lektionen bestod av att de arbetad med meningar och skapa 
meningar, förskoleklassläraren frågar eleverna vad en mening är? En elev svarar att  
– man lägger upp få ord så blir det en mening. Läraren berömmer eleven och 
fortsätter lektionen med att säga – Trulle målar en tavla? Hur många ord är det i den 
meningen? Ett barn svarar att det är fyra stycken ord i den frågan. Läraren – Trulle 
målar sin skorsten, vilken färg? Ett barn svarar – blå. Läraren fortsätter och frågar 
hur många ord det var i Trulle målar sin skorsten och ett barn svarar fem. Eleverna 
får varsin bild som föreställer olika saker, där barnen har möjlighet till att skapa egna 
meningar av sin bild. Läraren – vad kan du berätta för oss vad du har på bilden? 
eleven – Mat, läraren – är det en mening? Eleven – maten ligger på en tallrik. När 
alla barnen har möjlighet till att berätta om sin bild, håller förskoleklassläraren upp 
en bild och frågar eleverna – vad skulle du säga om du såg den här bilden? Alla 
barnen har möjlighet till att berätta vad de tycker om bilden. Därefter ber 
förskoleklassläraren att eleverna ska sätta sig ned vid borden och arbeta i sina 
arbetsböcker, eleverna tar fram sina arbetsböcker och sätter sig ned vid borden. 
Förskoleklassläraren lånar en arbetsbok av en elev och säger – vi ska jobba med 
meningar idag, kommer ni ihåg vad vi arbetade med förra veckan? Hon visar därefter 
upp två sidor. Förskoleklassläraren visar upp två bilder och säger – först är Trulle på 
en sten och sen åker han där, vad händer sen? Hon ber eleverna därefter att fortsätta 
att rita i den tomma bilden vad som händer sen. Eleverna sitter och ritar i sina 
arbetsböcker, två barn sitter och samtalar om bilderna varvid den ena inte förstår vad 
som ska göras. Förskoleklassläraren uppmärksammar detta och säger – jobba själva 
ni behöver inte jobba tillsammans. Låt Anna få tänka själv fortsätter 
förskoleklassläraren att säga, varvid eleven förklarar för läraren att hon bara hjälpte 
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den andra eleven, för att hon inte förstod. Förskoleklassläraren fortsätter att gå runt 
bland borden och ber varje elev att berätta vad de har gjort. Därefter samlas bägge 
grupperna igen och förskoleklassläraren frågar vad dagen började med och vad de 
hade gjort idag. Dagen avslutades med att de sjunger en hej då sång.  

3.2.4 Observation i årskurs 2 
Jag observerade årskurs 2 under en förmiddag mellan 8.10 och 11.00. På väggen i 
klassrummet sitter alfabetet, elevernas kreationer och deras födelsedagar, årets 
månader och klassrummets trivselregler. Överallt i klassrummet finns böcker av olika 
svårighetsgrad, pärmar med bland annat svenska övningar men även material till 
matematiken och NO. Dagen börjar med att läraren ber trivselvärdarna, en tjej och 
en kille, komma fram och dra dagens datum. Läraren ber samtidigt klassen ta fram 
tankeböckerna så de kan skriva in dagens datum. Tankeböckerna är som en slags 
dagbok där läraren ger ett tema varje dag som eleverna ska skriva om. 
Trivselvärdarna turas om att läsa dag, månad, år och vilka som har namnsdag. Under 
tiden de läser skriver läraren det eleverna läser upp på tavlan. Sedan är det läsning på 
mattan och eleverna placerar sig varannan kille och varannan tjej på lärarens 
begäran. De slår upp dagens sidor som de ska läsa och läser högt tillsammans med 
läraren. När de har läst så ber läraren eleverna titta på bilderna som hör till texten, 
stämmer de överens med vad vi har läst? Eleverna studerar bilderna och kommer 
fram till att bilderna skiljer sig från texten; det står här att hon släpar väskan men det 
gör hon ju inte på bilden säger en elev. En annan elev påpekar att hunden inte bär 
någon väska i texten men att den gör det på bilden. Varför tror ni att bilderna skiljer 
sig från texten? undrar läraren. Kanske för att den som ritade inte orkade läsa texten 
kanske säger en av eleverna. Läraren frågar då vad den som har ritat kallas? Det vet 
inte eleverna och läraren förklarar att den som ritar kallas illustratör för den ritar 
utifrån texten. Men ibland kan text och bild skilja sig åt eftersom det inte är samma 
person som skriver och ritar. Nu säger läraren ska ni få läsa en och en högt för 
kompisarna, vi läser en mening var. Nu vill jag inte höra suck och stön eller se någon 
som himlar med ögonen för att någon tycker att kompisen läser långsamt eller dåligt. 
Läraren gick även igenom vad en mening är och vilka tecken som betyder att 
meningen är slut exempelvis punkt, utropstecken och frågetecken för att eleverna 
skulle veta när de ska sluta läsa. Hon gick även igenom vad kommatecknet betyder 
och att meningen inte är slut där. Eleverna läser en mening var och för att alla ska få 
läsa så får de börja om från början igen. Mitt i läsningen räcker en elev upp handen 
och gör läraren uppmärksam på att en kompis är ledsen. Hon har ont i huvudet så 
hon går och lägger sig på soffan. Under avbrottet i läsningen frågar en elev vad de där 
två prickarna är för något och läraren förklarar att det tecknet kallas för kolon och 
används när någon säger något mitt i en mening som här eller när författaren vill 
göra läsaren uppmärksam på någonting. När alla har läst så instruerar läraren 
förmiddagens uppgifter och delar ut ett papper med uppgiften på. Uppgiften är att 
jobba med bokstaven x utifrån ett arbetsblad med en vers med många x i. Klassen 
läser versen högt tillsammans. Vad är speciellt med den här versen? frågar läraren. 
Den rimmar svarar klassen. Vad är ett rim? undrar läraren. Orden låter lika säger en 
elev. Läraren svarar ja det gör dom hur är orden häxa och läxa lika? De har båda äxa i 
sig svarar en annan elev. Läraren frågar nu hur x låter, vilka bokstäver är x istället 
för? Eleverna ljudar och funderar och kommer fram till att x låter ks. Läraren frågar; 
varför är x en ovanlig bokstav? För att den är en konsonant svarar en av eleverna. De 
går igenom vokalerna och konsonaterna. Hur blir en mening med bara konsonater 
eller vokaler? Läraren skriver och eleverna försöker läsa. Det blir tokigt och eleverna 
börjar skratta. Det går ju inte att läsa säger en elev. Det är därför vi behöver båda två 
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när vi ska bilda ett ord förklarar läraren.  Läraren ber eleverna att ta med sig pappret 
till sin bänk och tillsammans med sin bänkkompis börja arbeta med pappret. Läs 
instruktionerna noga instruerar läraren, börja med att läsa versen för varandra. När 
alla elever har börjat med uppgiften går läraren runt i klassrummet och hjälper de 
elever som behöver det. När de första eleverna bli klara med uppgiften avbryter 
läraren arbetet i klassen för att instruera nästa uppgift - när ni är klara med pappret 
lägger ni det i lämna- lådan och går och tar svenskaövning 11. Ni klistrar in bilden i 
era böcker och skriver en kort berättelse om häxan och hennes tax. Eleverna frågar då 
vad som menas med en kort berättelse och läraren visar i deras böcker - inte mer än 
en sida. Kom ihåg att i en berättelse så händer det någonting men att vi i slutet vill 
veta hur det gick för häxan. Eleverna som är färdiga byter uppgift och de andra 
skyndar sig igenom x-pappret för att bli färdiga. Läraren påpekar flera gånger för 
klassen att - nu vill de som skriver berättelse ha arbetsro så nu är vi tysta, måste man 
prata så viskar man. I och med bytet av uppgift rör sig eleverna i klassrummet vilket 
ger upphov till prat och spring. Detta gör att läraren måste säga till klassen att vara 
tysta för att ge de elever som sitter och jobbar arbetsro. När nästan alla elever är klara 
med x-pappret så sätter sig läraren ner för att rätta dem. Hon använder en svart 
penna när hon rättar och eleverna får snabbt respons på uppgiften. Läraren pratar 
med varje elev och förklarar vad hon/han måste rätta. När uppgiften är klar får alla 
elever en stjärna. Medan läraren sitter och rättar kommer eleverna med sina böcker 
till henne och snart har det bildats en liten kö. Efter en stunds skrivande avbryter 
läraren klassen och ber trivselvärdarna dela ut dagens läxa.  

3.2.5 Observation i årskurs 3 
Jag observerade en årskurs 3 under 25 minuter mellan 11.00 och 11.25. På väggarna i 
klassrummet sitter det ett alfabet, elevernas alster och klassrummets trivselregler. På 
tavlan sitter en artikel. Runtom i rummet finns det för eleverna lättillgängligt 
material från olika ämnen exempelvis svenska och matematik. Läraren instruerar 
uppgiften för klassen, de ska skriva en instruerande berättelse, uppgiften kallas ”Så 
här gör man”. Läraren säger att på min lista på saker över vad jag gillar att göra har 
jag nu kommit till min cykel. Hon gör fyra rutor på tavlan där hon ritar sin cykel, 
cykellampan sadelskyddet och cykelkorgen. Bredvid rutan beskriver hon vad hon har 
ritat. Samtidigt som hon ritar första bilden säger hon att de behöver inte vara perfekt 
eller exakt utan att man ritar efter sin egen förmåga. Alla elever sitter riktade mot 
läraren och lyssnar och vill börja skriva själva. Under tiden läraren skriver kommer 
det upp frågor kring texten hon skriver. En flicka frågar varför hon har skrivit den är 
svart borde det inte vara det? Läraren berömmer flickan för att hon var så 
uppmärksam och sedan förklarar att i den här meningen kan det stå både och. 
Läraren knyter berättelsen om cykeln till händelser i hennes liv vilket gör eleverna 
mer intresserade av historien än av själva uppgiften. När läraren har skrivit klart så 
får eleverna börja jobba själva med en egen berättelse. Under tiden eleverna jobbar 
går läraren runt i klassrummet och hjälper dem att komma igång med arbetet. 
Ganska snart får eleverna plocka ihop och gå på lunchrast. 

4. Analys 
Vi har valt att dela upp enkätsvaren och observationerna i tre kategorier; lärarens 
synsätt, arbetslagets samsyn och överlämning utifrån de svar vi fick ifrån frågorna på 
enkätundersökningen (se bilaga 1).  
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4.1 Enkätundersökning 
Redogörelse för analysen av enkätundersökningen uppdelad i de tre 
huvudkategorierna lärarens synsätt, arbetslagets samsyn och överlämning. 

4.1.1 Lärarens synsätt 
Vi har i enkäterna upptäckt att förskolelärarna, förskoleklasslärarna och lärare i 
årskurs 1-3 fokuserar på det lustfyllande lärandet det vill säga att lärandet ska ske 
genom barns intressen, lek och utan tvång. Genom att barnen har möjlighet till att 
utvecklas utifrån sina förutsättningar, intressen och behov. Läroplanen för förskolan 
(reviderad 2010, s. 4-7) och Kullberg (2004, s. 25-31) lyfter fram att barnen ska ha 
möjlighet till att utvecklas utifrån deras egna behov, förutsättningar och intressen. 
Förskolelärarna beskriver i enkäterna att de vill ta till vara på barnens intressen för 
läsandet och skrivandet. Lindö (2005, s. 25-31) skriver att barns lust till att läsa ska 
inte påtvingas, för att den liksom lusten att leka behöver komma inifrån. Därför är 
det betydelsefullt om förskolläraren tar vara på barnens intressen. I enkäterna lyfter 
förskolelärarna fram att de arbetar med att utveckla barnens språk utifrån barnens 
utveckling, genom att sätta ord på det barnen säger eller gör. Andersson (1989, s. 22) 
lyfter fram att förskollärarens roll är att sätta ord på barnets uttryckningar, genom att 
beskriva eller ge en förklarning på ordet. Alla förskolelärarna beskriver att de 
använder högläsning, sång, rim och ramsor för att väcka barns intresse för språket. 
Alla förskolelärarna lyfter fram att boksamtalet har en betydelsefull del i barns 
förståelse för det skrivna språket och språkstimulerande. Lindö (2005, s. 23-24) 
skriver att det utvidgade textbegreppet utgår ifrån att utveckla barns förståelse för 
textens innehåll, genom att använda olika uttrycksformer som till exempel rim och 
ramsor, bilderböcker och diskussioner. I enkäterna menar förskolelärarna att ha en 
öppen dialog där det inte finns rätt eller fel, barnen ska våga uttrycka det de 
reflekterar över utan att bli dömda av förskolelärarna eller barnen. En förskollärare 
lyfter fram att läraren behöver se vart barnet befinner sig i utveckling och arbeta 
utifrån det. Läroplanen för förskolan (reviderad 2011, s. 9) skriver att läraren ska 
främja barns språkutveckling. En förskoleklasslärare lyfter fram att det är 
betydelsefullt att möta barnen där de befinner sig i sin utveckling och det intresse de 
har för läs- och skrivinlärning, oavsett ålder eller vad de normalt borde kunna. 
Lundberg (2007, s. 6-25) menar att barns läsutveckling beror på språklig 
medvetenhet, ett gott ordförråd, bokstavskunskap, motivation eller 
uppgiftsorientering. Förskoleklasslärarna menar att i arbetet med eleverna vill de 
väcka deras intressen för språket och utveckla en nyfikenhet kring läsandet och 
skrivandet hela dagen.  

En av förskoleklasslärarna upplever att de inte har några ambitioner till att lära 
barnen läsa och skriva, eftersom ingen i arbetslaget har utbildning inom detta 
område. Trots det skriver hon vidare att förutom att de använder 
Bornholmsmodellen, har barnen möjlighet att klippa ut, spåra och måla bokstäver. 
Lundberg (2007, s. 6-25) skriver att Bornholmsmodellen ses som en förberedande 
metod för att barnen ska utveckla en läs- och skrivförmåga, där barnens intresse och 
lust till och lära är grunden. Bornholmsmodellen utgår ifrån att lekar som syftar sig 
på att väcka barnens intressen för orden, hur de kan sammankopplas, betydelser, 
ursprung och liknelser. I enkätundersökningen beskrev alla lärare i årskurs 1 att de 
använder individuella läsläxor som utgår ifrån elevens egen nivå i läsning. Tre lärare i 
årskurs 1 skriver i enkäten att det är viktigt att eleverna har möjlighet till att arbeta 
individuellt eller i grupp. Lärarna i årskurs 1-3 skriver i enkäterna att de använder 
olika metoder i undervisningen till exempel LTG-metoden, ljudmetoden, 
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bokstavsmetoden, Bornholmsmodellen och verklighetsbaserat skrivande. Wagner 
(2004, s. 12-13) skriver att innehållet behöver ha en meningsfullhet för barnen, för att 
de ska ha en förmåga att uppleva ett igenkännande för innehållet, genom det kan 
barnen utveckla sin skriv- och läsförmåga. En lärare i årskurs 1 menar fram att vissa 
metoder fungerar olika bra på olika elever, hon tycker inte att metoden inte spelar 
någon roll, för att barn lär sig att skriva och läsa genom god undervisning. Söderberg 
(1979, s. 110-138) menar att barn kan lära sig att läsa och skriva själva, för att det ska 
ske krävs det att barnen lever i en omgivning som är skrivande och läsande. Lärare 
årskurs 1 lyfter fram att problematiken inom läs- och skrivinlärningen är att upptäcka 
elevernas läs- och skrivutveckling på höstterminen. Sandqvist och Teleman (1989, s. 
9-12) beskriver att utifrån det pedagogiska perspektivet ska lärarna bidra med stöd 
till barnens språkutveckling. Genom att kartlägga klassens bokstavskunskap; 
versaler/gemener, ljudning, nivå på läsning och läsförståelsen kan det leda till att 
undervisningen utgår ifrån där eleverna befinner sig menar respondenten.  

En lärare i årskurs 3 menar att det är viktigt att utgå ifrån vart eleverna befinner sig i 
sin läs- och skrivutveckling, för att inte elevernas intresse för läsning och skrivning 
ska försvinna. En lärare i årskurs 1 lyfter fram att hon planerar undervisningen 
utifrån elevernas intressen och kunskapsnivå, men hon strävar efter att utmana 
elevernas kunskaper. Andersson (1989, s. 15-17) menar att i olika situationer som 
språket ingår i medför det att eleven tillägnas kunskaper och erfarenheter om 
språket, genom att barnet har förebilder som till exempel lärarna, föräldrarna, 
vännerna och media. Förbilderna kan ses som motivationsdrivande för viljan att lära 
sig läsa och utveckla en förståelse för läsningens funktion. 

4.1.2 Arbetslagets samsyn 
Två förskollärare menar att det är viktigt med att ha en samsyn i arbetslaget, de 
upplever att de har samma samsyn i arbetslaget. Två förskollärare lyfter fram i 
enkätundersökningen att arbetslaget har en samsyn kring läs- och skrivinlärning, 
men att förskolelärarna använder olika metoder för att nå målen. I arbetslaget för de 
reflektioner och diskussioner kring barns skriv- och läsinlärning. En förskollärare 
tycker att de inte har en samsyn i arbetslaget, för att hon upplever att aktiviteterna 
kring språket kunde bli bättre. Hon skriver vidare att en samsyn är nödvändig när 
personalen i arbetslaget ska arbeta mot samma mål, regler och rutiner. Läroplanen 
för förskolan (reviderad 2010, s. 8) lyfter fram att förskolan ska sträva mot samma 
mål och riktlinjer. En förskollärare anser att det är omöjligt att tycka lika om allt och 
diskussionerna medför en utveckling inom arbetslaget. Förskoleklasslärarna skriver i 
enkätundersökningarna att de är viktigt att ha samma grundsyn i arbetslaget. Den 
ena förskoleklassläraren menar att diskussioner i arbetslaget synliggör synsättet de 
har i arbetet med eleverna. Alla lärare i årskurs 1 lyfter fram att inte ha samma syn är 
utvecklande för arbetslaget. Genom diskussionerna i arbetslaget kan lärarna i årskurs 
1 delge varandras erfarenheter, kunskaper och synssätt för att sätta sig in i andras 
perspektiv på läs- och skrivinlärning. Lärare i årskurs 2 anser att det skapar en 
trygghet inom arbetslaget om alla lärare har en samsyn om läs- och skrivinlärning. 
Lärare i årskurs 3 anser att samsynen i arbetslaget är viktigt, för att eleverna kan 
upptäcka om lärarna inte drar mot samma mål.  

4.1.3 Överlämning 
Två förskollärare beskriver i enkätundersökningen att överlämningen till skolan kan 
se ut olika varje år. Vanligtvis brukar överlämningen ske genom att förskolan besöker 
sin partnerskola. När föräldrarna väljer en annan skola än förskolans partnerskola, 
ansvarar föräldrarna för besöken. Två förskollärare upplever att övergången fungerar 
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bra, för att förskolan och förskoleklass ligger i samma hus. Föräldrarnas val av skola 
väger tyngst. Barngruppen besöker förskoleklassen och personal ifrån båda 
verksamheterna planerar och utvärderar detta gemensamt. En förskoleklasslärare 
upplever att överlämningen fungerar bra och inskolningen pågår under tre dagar i 
majmånad i förskoleklassens lokaler. De har överskolningssamtal med varje barn på 
respektive förskola under vårterminen där barn, föräldrar och förskollärarpersonal 
närvarar. En förskoleklasslärare upplever att överlämningen är kort och inte 
tillräcklig mellan förskoleklass och skolan. Förskoleklasslärarna upplever att de inte 
får respons av lärarna i årskurs 1 om hur informationen som de delger används. En 
förskoleklasslärare upplever att överlämningen fungerar bra men skulle gärna sett en 
uppföljning både från förskolan och skolan ca 6-7 veckor in i terminen. Lindö (2005, 
s. 23-24) skriver att skillnaden mellan förskolan, förskoleklass och skolan är för stor. 
Författaren lyfter fram att det krävs en tydlig övergång mellan verksamheterna, för 
att barnen ska uppleva en lust till att lära. Syftet med att förskoleklassen skapades var 
för att det skulle existera en jämnare övergång ifrån förskolan till skolan. 
Förskoleklassen ska förena förskolan och skolans lärande miljö. 

Lärarna i årskurs 1 upplever att överlämningen fungerar bra. Då förskoleklass och 
årskurs 1 ligger nära lokalmässigt så känner eleverna personalen, steget mellan 
förskoleklass och årskurs 1 blir då inte så stort. Detta ger även möjlighet för lärarna 
att mötas i vardagen för att diskutera eller fråga om olika saker angående eleverna. 
Lärarna i årskurs 1 träffar eleverna i förskoleklasslokalerna och förskoleklassläraren 
följer med upp till årskurs 1 under vårterminen. En lärare i årskurs 2 upplever att 
överlämningen fungerar helt okej. Överlämningsmötet fokuserar oftast på elever som 
behöver stöd av olika orsaker. En lärare i årskurs 3 skriver i enkätundersökningen att 
hon upplever att överlämningen fungerar bra, för att lärarna i förskolan och skolan 
har ett nära samarbete. Informationen fungerar bra mellan förskolan och skolan, för 
att den är rak och tydlig. Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet (2011, 7 ff.) betonar att det ska finnas en samverkan mellan förskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet. Övergången behöver vara jämnare mellan de 
olika verksamheterna för att elevens lärande och utveckling ska bildas till en helhet 
därför krävs det att förskolläraren och lärarna samarbetar.  

4.2  Analys av observationerna 
Nedan redovisas analysen av observationerna uppdelat i de olika skolformerna. Vi 
har utifrån vår forskningsfråga hur arbetas det praktiskt med läs- och skrivinlärning i 
verksamheten? skapat underrubriken arbetet med läs- och skrivinlärning. 

4.2.1 Förskola 
Nedan redovisas analysen av observationerna i förskolan. 

4.2.1.1 Arbetet med läs- och skrivinlärning 
En av observationerna skedde i en förskola där det finns många barn med annat 
modersmål än svenska. Språket är situationsbundet och det är viktigt att sätta ord på 
det barnen gör och säger. Förskolläraren är där för att hjälpa barnet framåt i sin 
språkutveckling. Detta syns tydligt i samlingen där förskolläraren använde bilder från 
en aktivitet som de har genomfört tillsammans. Syftet var att barnen ska ha möjlighet 
att tala inför gruppen och prata om sin bild. När vissa barn inte vill eller kan bidrar 
förskolläraren med vägledande frågor som till exempel vad gör du? Vad håller du i? 
Vad kände du när du gjorde det? Förskolläraren sätter även ord på det barnen 
uttrycker i ord och kroppsspråk. Sandqvist och Teleman (1989, s. 9-12) menar för att 
det ska ske en språkutveckling krävs det en kunskapsutveckling. Författarna lyfter 
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fram att barnet ska ha möjlighet till att koppla innehållet till egna livsvillkor, 
erfarenheter och intressen till olika situationer där språket används. Förskolläraren 
ska ha ett synsätt som leder till att barnet ser sig själv som språkutövare. För att 
barnen ska utveckla skriv- och läsförmågan krävs det att de har möjlighet till att 
prova, lyssna och undersöka. 

I observationen med en 5-åringsgrupp använder förskolläraren bokstavsmetoden då 
de fokuserar på en bokstav i taget per vecka. Detta görs med, för barnen 
igenkännande material som de har tagit med hemifrån. Läraren kopplar ett lärande 
till det då de får skapa en berättelse utifrån materialet. Detta kan tolkas som en 
variant av LTG-metoden där barnen och läraren skapar en egen berättelse utifrån 
något gemensamt. Förskolläraren lyfter fram i samlingen att den röda tråden är viktig 
för barnen och barnen deltar utan tvång och har möjligheten till att säga pass. 
Läroplanen för förskolan (reviderad 2010, s. 4-7) skriver att läraren ska respekterar 
det barnen uttrycker och ser till barnens lika värde. Alla barnens lika värde i detta fall 
är att barnen har möjligheten att delta utan tvång och kan säga pass när de inte vill 
tala. Därefter leker barnen och läraren en lek tillsammans som utgår ifrån de bilder 
som läraren har läggs under gubben lång eller kort, utifrån hur långt eller kort ordet 
är. Avslutningsvis räknar barnen och läraren gemensamt antal bilder på gubben lång 
och gubben kort. Denna lek kan även den tolkas som ett steg i LTG-metoden då LTG 
går ifrån det stora, det vill säga hela ord eller en berättelse, till det lilla, det vill säga 
enskilda bokstäver. Wagner (2004, s. 12-13) skriver att textens innehåll ska vara 
meningsfullt för barnen, något de kan relatera till och har erfarenheter av eftersom 
barnen då lättare utvecklar sin läs och skrivförmåga. Sammanhanget kan förstärkas 
med bilder som kopplas till textens innehåll, eftersom barnen lättare får en 
förförståelse för textens innehåll om detta visualiseras för dem menar Wagner. 

4.2.2 Förskoleklass 
Nedan redovisas analysen av observationerna i förskoleklassen 

4.2.2.1 Arbetet med läs- och skrivinlärning 
I en förskoleklass påvisar förskoleklassläraren att materialet har en viktig del i 
undervisningen, genom att använda olika material tillgodoses olika elevers utveckling 
inom läs- och skrivinlärningen. Elevernas möte och upplevelser med texten ska vara 
positiv. Eleverna i förskoleklassen har läsläxor som de läser tillsammans med 
föräldrarna hemma, läsläxorna har olika nivåer som utgår ifrån elevernas 
läsutveckling. Nilsson (1997, s. 122-143) lyfter fram ur en specialpedagogisk synsätt 
har miljön en viktig del i elevernas upplevelse och möte med texten. Hur föräldrarna, 
lärarna och eleverna samarbetar avgör elevens inställning till läsning och skrivning 
positivt eller negativt. Motgångarna som eleverna kan möta i läsningen kan leda till 
att eleven utvecklar en negativ syn till läsningen, därför krävs det att det finns vuxna i 
närheten som kan stödja elevens läs- och skrivutveckling till en positiv inställning 
menar Nilsson. Eleverna har möjlighet till att skriva egna bloggar, där syftet är ge 
eleverna en utmaning i deras skrivutveckling. Söderbergh (1979, s. 110-138) skriver 
att om eleverna använder datorn i sin läs- och skrivinlärning kan läsningen ske 
parallellt. Läsläxorna utgår ifrån vart eleverna befinner sig i läsutveckling. Läraren 
använder det visuella lärandet, genom att hon använder sig av bokstavsklossar som 
kopplar ljudet med bokstaven. Hon laborerar med ord och meningar med eleverna. 
Nilsson (1997, s122-143) skriver att det specialpedagogiska synsättet utgår ifrån 
delarna till helheten. Genom att läraren börjar med att lägga bokstäver till en mening, 
utgår läraren ifrån delen till helheten. Eleverna har möjlighet till ett gemensamt 
lärande vid denna aktivitet. Läraren introducerar en ny aktivitet där eleverna ska 
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jobba individuellt i sina arbetsböcker. Hon betonar detta genom att säga att de ska 
arbeta och tänka själva.  

En av förskoleklassens undervisning utgick ifrån Bornholmsmodellen, Vid flera 
tillfällen försöker klassen bidra med vägledning när vissa elever inte förstår. Läraren 
lyfter i undervisningen att eleverna ska reflektera själva. Sandqvist och Teleman 
(1989, s. 9-12) lyfter fram att läraren inte ska begränsa eleverna, utan skapa 
möjligheter till att eleven utvecklar sitt språk. Enligt den analytiska metoden lär sig 
barnen tillsammans med läraren, att samarbeta med andra elever kan leda till en 
självtillit till sin egen förmåga att utveckla läs- och skrivförmågan (Wagner 2004, s. 
12-13). Läraren tar stöd ifrån boken Bornholmsmodellen Vägen till läsning – 
Språklekar i förskoleklass, av Lundberg (2007). Förskoleklassläraren vill försäkra sig 
om att alla elever har förstått språkleken, genom att aktiviteten har varit upprepande. 
Eleverna visar att de är intresserade av aktiviteten när de uppvisar att de kan och blir 
exalterade. Förskoleklassläraren stoppar elevernas intressen genom att vid 
upprepande tillfällen ber hon eleverna att inte skrika. Hon individualiserar eleverna 
genom att hon har en och en - kommunikation med eleverna, hon samtalar med ett 
barn i taget, detta medför att barngruppen blir okoncentrerade. De laborerar med 
orden och vänder på orden som till exempel bilpolis. Förskoleklassläraren dömer 
eleven när han provar att laborera med två ord som blir till ett ord, genom att lyfta 
fram att det är fel. Genom det kan elevens självbild och självförtroende försämras och 
medföra att eleven begränsas vid nya ovana situationer (Katrin Wennerström 2011-
03-16, föreläsning Västerås, Nilsson 1997, s122-143, Bijvoet 2007, s. 119, Kullberg 
2004, s. 25-31 ). 

4.2.3 Årskurs 1-3 
Nedan redovisas analysen av observationerna i årskurs 1-3 

4.2.3.1 Arbetet med läs- och skrivinlärning 
I en årskurs etta har eleverna valmöjligheten till att säga pass när de inte vill tala. I 
klassrummet har alla eleverna lika stor rätt till att tala och förmedlar att det eleverna 
uttrycker blir respekterat. Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet (2011, s. 7-11) skriver att grundskolan ska utgå ifrån de demokratiska 
rättigheterna det vill säga allas lika värde. Genom att läraren lyssnar, tar vara på det 
eleverna uttrycker och att eleverna har lika stor rätt till att tala som att välja om de 
inte vill tala uppfylls de grundläggande demokratiska värderingarna. Läraren i 
årskurs ett är mån om att alla eleverna ska förstå, i undervisningen har de möjlighet 
att använda alla sinnen i utforskandet av bokstäverna, genom att använda fingret 
med att skriva i luften, ljuda, lyssna och använda kroppen. Wester (2010, s. 1-3) 
beskriver att lära sig läsa och skriva är en demokratisk skyldighet och en demokratisk 
rättighet. Söderbergh (1979, s. 110-138) lyfter fram att lära sig läsa är en process. 
Barnen behöver utveckla en kunskap om hur bokstäverna ser ut, hur de 
sammankopplas och de språkljud som bokstäverna har. Nästa steg är att barnet kan 
avkoda en text och förstå innehållet och språkets funktion. Läraren ljudar 
tillsammans med eleverna olika bokstäver och detta är en syntetisk metod. En 
syntetisk metod utgår ifrån att läraren ljudar en bokstav i taget tillsammans med 
barnen. Eleven behöver utveckla en förmåga att behärska skrivning och läsning, för 
att kunna bli en del av samhället menar Wester (2010, s. 1-3). Språkmiljön i 
klassrummet speglar en vilja att eleverna ska badas i det skriftliga och muntliga 
språket. Hon vill väcka intresset vid högläsning genom att släcka lampor och tända 
stearinljus, för att skapa en stämning.  Lundberg (2007, s. 6-25) skriver att om 
läraren har högläsning varje dag med samtal kring dem har läst, kan det medföra en 
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utveckling av ordavkodning hos eleverna. Läraren i årskurs 1 anser att 
fantasiförmågan har en betydelsefull del i elevernas skriv- och läsutveckling.  

En lärare i årskurs 1 individualiserar och ser varje elev vid välkomnandet genom att 
skaka hand med varje elev. Läraren har en vilja att skapa en stämning med lugn 
musik. I undervisningen har eleverna möjlighet till att skapa egna matteramsor med 
fingrarna och sjunger alfabetet med rörelser. Läraren fortsätter undervisningen med 
att använda bokstavsmetoden då de utgår ifrån bokstaven ä. Eleverna får skriva 
bokstaven Ä och ä i luften. Därefter läser alla eleverna upp meningar och söker efter 
hur många ord det finns med ä i. I undervisningen har eleverna att söka efter Ä och ä 
i en bild. Sandqvist och Teleman (1989, s. 9-12) beskriver att läraren ska ge eleverna 
verktyg till att klara av att gemensamt eller enskilt att utveckla skriv- och 
läsförmågan. Elevernas skrivböcker rättar inte läraren, hon anser att böckerna är till 
för att eleverna ska träna sin skrivning utifrån deras egna förutsättningar. Läroplanen 
för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011, s. 7 och 14) lyfter fram att 
lärarens ska i undervisningen utgå ifrån det eleverna har erfarit, tänkandet och 
förutsättningar.  

I en årskurs 2:a läser trivselvärdarna upp månad, år och namnsdag och läraren 
skriver det upp på tavlan. Läraren och eleverna läser gemensamt upp det som finns 
nedskrivet på dagens sidor tankeböckerna. Tankeböckerna har som syfte att fungera 
som en dagbok för eleverna, där läraren ger eleverna ett tema varje dag om att skriva 
om. Läraren använder bokstavsmetoden då hon tillsammans med eleverna går 
igenom alfabetet bokstav för bokstav genom att använda en läsebok som är uppbyggd 
på det viset. Till texten finns bilder som läraren kopplar till texten de har läst genom 
att ställa öppna frågor till elever så som stämmer bilden överens med vad vi har läst? 
Varför tror ni bilderna skiljer sig ifrån texten? Hon bekräftar det eleverna uttrycker 
genom att ställa vägledande frågor som stimulerar elevernas reflektioner och 
lärandet. Läraren frågar – vad heter den som har ritat bilderna? Hon förklarar att 
personen heter illustratör och ger en förklarning på begreppet för eleverna. Läraren 
påvisar att det är viktigt att respektera varandra när eleverna ska läsa högt för 
varandra. Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011, s. 7-
11) betonar att läraren ska arbeta utifrån de demokratiska grundläggande 
värderingarna det vill säga att se till allas lika värde och att det är fel att behandla 
andra illa. Hon visar en vilja att eleverna ska förstå vad mening är, kommatecknets 
betydelse och vilka tecken som visar när meningen är slut. I undervisningen ska 
eleverna arbeta med en vers som innehåller många x i, de för diskussioner om vad en 
vers är för något och vad är rim för något. Läraren utgår ifrån ordet till delarna i 
denna aktivitet där eleverna och läraren för en gemensam diskussion om 
konsonanter och vokaler som till exempel hur blir en mening med bara konsonanter 
eller vokaler? Eleverna arbetar i par med versen och nästa uppgift är att eleverna ska 
skriva en kort berättelse om häxan och hennes tax. Läraren besvarar elevernas frågor 
och visar en vilja att det ska finnas arbetsro i klassrummet. När läraren rättar 
elevernas texter använder hon en svart penna och ger respons till det barnen har 
skrivit till exempel vad eleven behöver rätta och alla elever får en stjärna. Wagner 
(2004, s. 12-13) beskriver det som ett analytiskt synsätt genom att läraren utgår ifrån 
helheten till delen till helheten då eleverna läser en text och får till uppgift att söka 
bokstaven x i texten. Eleverna skriver därefter en berättelse om häxan och hennes 
tax.  

I en årskurs 3:a ska eleverna skriva en instruerande berättelse, uppgiften utgår ifrån 
att eleverna ska rita en bild och skriva i de tomma rutorna. Läraren bekräftar det 
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barnen uttrycker genom att använda det eleven säger i undervisningen. Bilden är 
igenkännande för eleverna och hon kopplar situationer som har hänt till ett lärande. 
Läraren utgår ifrån barnens intressen genom att eleverna har möjlighet till att skriva 
egna berättelser och arbetet sker individuellt. Wagner (2004, s12-13) beskriver att det 
analytiska synsättet utgår ifrån läsförståelsen, genom att barnen lär sig tillsammans 
med läraren i helgrupp tillsammans med andra barn och lärare. Ett exempel inom det 
analytiska synsättet är LTG-metoden. LTG-metoden utgår ifrån att lära barnen att 
läsa och skriva utifrån helheten till delarna genom att läraren gemensamt med 
eleverna skapar en text på ett blädderblock eller på tavlan.  

4.3 Sammanfattning av analysen; samband, likheter och olikheter 
Utifrån enkätundersökningen och observationerna framkom det underkategorier av 
huvudkategorierna; lärarnas synsätt, arbetslagets samsyn och överlämning. 
Underkategorierna benämndes; väcka, fånga och utveckla barns/elevers intresse för 
läs- och skrivinlärning, förskolan och skolans miljö. 

4.3.1 Fånga och utveckla barns/elevers intresse 
De samband vi upptäckte i observationerna och enkäterna var att förskolelärarna, 
förskoleklasslärarna och lärarna i årskurs 1-3 lyfte fram att det lustfyllda lärandet är 
viktigt för barn och elevers läs- och skrivutveckling. Dock upptäckte vi en skillnad 
mellan enkäterna och observationerna för att en förskoleklasslärare i observationerna 
begränsar eleverna genom att de inte har möjligheten till att uttrycka sin positiva 
inställning till uppgiften. Därför uppfylls inte kriterierna för ett lustfyllande 
lärandetillfälle (Kullberg 2004, s. 75-77). I en förskoleklass fokuserar läraren på att 
elevens textmöte ska vara positiv för eleverna, detta syns tydligt i en av 
observationerna då läraren använder olika material som är anpassat efter varje 
enskild elev och har undervisning i grupp. Vi kan därför se en likhet mellan det 
förskoleklassläraren har skrivit i enkäten om det lustfyllda lärandet och 
observationerna.  

Alla förskolelärarna skriver i enkäterna om det lustfyllda lärandet, i observationerna 
upptäckte vi att de till exempel ställer öppna frågor, utgår ifrån en gemensam 
förståelse och barnens egna intressen, det finns inget tvång, det finns inte rätt eller fel 
i det barnet uttrycker, för att läraren respekterar det barnet uttrycker och gör. Genom 
det kan vi se ett samband mellan observationerna och enkäterna. Likheterna i 
enkäterna är att förskolelärarna vill väcka barnens intressen och fånga barnets 
intresse. Alla förskolelärarna har en vilja att möta barnen där de befinner sig. Vi kan 
se tydliga likheter mellan förskolelärarna i enkäterna som arbetar med barn med ett 
annat modersmål att de utgår ifrån barns lek, frivilliga intresse och möter barnens 
läs- och skrivutveckling genom att de använder ett rikt och nyanserat språk. De 
uppmuntrar barnen till ett eget berättande och strävar mot att barnen ska möta det 
skrivna språket på olika sätt. I observationerna och enkäterna med förskollärare som 
arbetar med barn med ett annat modersmål ser vi tydliga likheter med det de skriver 
och gör.  

4.3.2 Väcka elevernas intresse 
Vi hittade ett likheter i det lärarna i årskurs 1-3 skriver i enkäterna att de skriver om 
hur de arbetar och vilka metoder de använder. Vi upptäckte en skillnad i enkäterna 
och det var att en lärare i årskurs 2 skriver om det lustfyllda lärandet, det vill säga 
hon vill skapa roliga undervisningar där eleverna deltar aktivt. I observationen med 
en lärare i årskurs 2 såg dock vi en skillnad genom att läraren valde att avbryta 
eleverna vid flera tillfällen, för att skapa en ordning i klassrummet. I enkäterna och 
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observationerna såg vi tydliga samband, genom att metoderna återkommer i 
observationerna som lärarna har skrivit om i enkäterna. Däremot lyfter en lärare i 
årskurs 1 att olika metoder passar elever men att metoden inte spelar någon roll, för 
att eleven lär sig själva genom god undervisning. Vi upptäckte att i observationerna 
en likhet mellan observationerna och det var att lärarna blandar olika 
inlärningsmetoder det vill säga syntetiskt, analytiskt och specialpedagogiskt synsätt. I 
alla observationerna har barnen egna läsläxor som utgår ifrån deras utvecklingsnivå i 
läsning och skrivning. I enkäterna lyfter lärarna att det är viktigt att läsläxorna ligger 
på barnens läs- och skrivutveckling.  

4.3.3 Arbetslagets samsyn 
I enkäterna upptäckte vi olikheter mellan enkätsvaren för förskolelärarna, för att 
vissa tycker att det är viktigt att ha en samsyn i arbetslaget. Andra förskollärare anser 
att arbetslaget har en samsyn, men att metoden är olika för att nå målen. En 
förskollärare skrev i enkäten att de inte har en samsyn i arbetslaget och tycker det är 
viktigt att ha en samsyn kring ramar, regler och mål. Däremot tycker en annan 
förskollärare att det är omöjligt att anse lika om allt, för att diskussionerna om 
olikheter leder till en utveckling. Förskoleklasslärarna anser att det är viktigt att ha en 
samsyn i arbetslaget. En förskoleklasslärare tycker att diskussioner i arbetslaget 
synliggör synsättet som de har i arbetet med eleverna. Likheterna är att alla lärare i 
årskurs 1 lyfter fram att inte ha samma samsyn är utvecklande för arbetslaget. Lärare 
i årskurs 2 anser att samsyn skapar en trygghet i arbetslaget och lärare i årskurs 3 
tycker att samsynen är viktigt. Vi ser en skillnad att förskollärare, förskoleklasslärare 
och lärare upplever samsyn på olika sätt, för att de utgår ifrån sina egna värderingar.  

4.3.4 Överlämning 
Vi upptäckte en likhet mellan enkätsvaren för att förskolelärarna beskrev 
överlämningen på liknade sätt. Alla förskolor har en partnerskola som är anknutet till 
förskolan där återkommande besök sker. I enkäterna ser vi likheten med att alla 
förskollärare beskriver att föräldrarna har en valmöjlighet att välja en annan skola än 
partnerskolan. Dock ser vi en skillnad i att fyra stycken förskollärare skriver att barn 
och föräldrar ska uppleva en trygghet vid överlämning, genom att lyssna på barnet 
och föräldrarna. I förskoleklassen ser vi att förskoleklasslärarna tycker att det 
fungerar och de lyfter fram att de vill ha en uppföljning av överlämningen. Vi ser en 
skillnad i att en förskoleklasslärare anser att överlämningen mellan förskoleklass och 
skolan är kort och otillräcklig, för att informationen som förskoleklassläraren ger till 
läraren i årskurs 1 försvinner. Vi ser en likhet i enkätsvaren för lärare i årskurs 1 att 
de anser att överlämningen fungerar. Överlämningarna är likartade för att lärare i 
årskurs 1 besöker eleverna i förskoleklassen och eleverna besöker läraren i årskurs 1. 
Lärare i årskurs 2 lyfter fram att överlämningsmöten sker för de elever som behöver 
stöd i undervisningen. De samband vi kan se är mellan förskolan, förskoleklassen och 
skolan är att alla förskollärare, förskoleklasslärare och lärare upplever att 
överlämningen fungerar. 

4.3.5 Förskolans och skolans miljö 
Vi ser en skillnad mellan förskolan och skolan, genom att skolans miljö präglas av 
enskilda bokstäver och alfabetet. I förskolan har de inte alfabetet uppsatt på väggen, 
däremot har de bilder med text under och böcker. Det lustfyllda lärandet är ett 
gemensamt begrepp som förekommer i enkäterna för förskolan, förskoleklass och 
skola. Vi ser olikheter i metodanvändningen inom läs- och skrivinlärning mellan 
förskolan, förskoleklass och skolan. Genom att i förskolan sker läs- och 
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skrivinlärningen när barnen visar intresse för läsning och skrivning. I förskoleklassen 
och skolan lär barnen sig att läsa och skriva.  

5. Diskussion 
Under denna rubrik kommer vi att diskutera och problematisera vårt resultat och 
analysen med tidigare forskning. 

5.2 Metoddiskussionen 
Metoden som vi använde oss av till studien det vill säga enkätundersökning och 
observationsundersökning med observationsschema som verktyg (se bilaga 1, 2 och 
3) och val av analysmetod har medfört att vi har kunnat uppfylla det syfte vi har haft 
med arbetet. Syftet utgick ifrån att undersöka skillnader mellan förskolans och 
skolans synsätt kring läs- och skrivinlärning. Genom att lämna ut enkäter och 
missivbrev till lärare i förskolan, förskoleklass och lärarna i årskurs 1-3 kunde vi 
uppfylla de etiska ställningstaganden det vill säga att informera de respondenterna 
om hur vi kommer att hantera den information som enkätstudien och 
observationerna ger. Förskolelärarna, förskoleklasslärarna och lärarna i årskurs 1-3 
informerades att informationen kommer att användas i examensarbetet och 
publiceras i DIVA. Personuppgifter och namn på förskolor, förskoleklasser eller 
skolor kommer inte lämnas ut för att enkätstudien och observationerna är anonyma. 
Vid studien har respondenterna i förskolan, förskoleklass och årskurs 1-3 haft rätten 
till att avbryta sin medverkan om de upplever att de inte vill delta.  

Vi har i enkätundersökningen och observationerna reflekterat och fört diskussioner 
om vad som är adekvat och vad som inte är adekvat till studien, för att 
forskningsfrågorna och syftet med arbetet ska uppfyllas. I studien beslutade vi oss för 
att korta svar som ja och nej inte var adekvata. Valet av enkäterna har varit positivt 
och negativt, för att det positiva med enkäterna var att det var förskolelärarna och 
lärarnas egna åsikter synliggjordes och inte andras sätt att tänka. För att vid 
intervjuer kan respondenten känna in sig vad de tror vi vill höra. Enkäterna kan leda 
till att respondenten fritt beskriver sitt sätt och tänka, för att enkätstudien sker 
individuellt. Dock var vi medvetna över att det kan förekomma att lärarna skriver det 
de tror vi vill läsa. Genom att vi valde att berätta för förskolelärarna, förskoleklass 
lärarna och lärarna i årskurs 1-3 att enkäterna är individuella och att de besvarar 
frågorna utifrån vad de tycker och tänker, kunde vi bemöta konsekvenserna av att 
använda enkäter. Det positiva med enkäterna var även att vi fick en vidgad bild av de 
synsätt som förskolelärarna, förskoleklasslärarna och lärarna i årskurs 1-3 har om 
läs- och skrivinlärning. Genom det har observationerna och litteraturen fungerat som 
ett stöd i vidgandet av kunskapen för de olika synsätt som olika lärare i förskolan och 
skolan har om läs- och skrivinlärning. Vi anser att vi har kunnat upptäcka de 
skillnader, likheter och samband som finns i synsättet för läs- och skrivinlärning i de 
olika verksamheterna, vilket beskrivs i resultatdiskussion. 

5.3 Resultat- och analysdiskussion  
I studien har vi sett en likhet att förskolelärarna, förskoleklasslärarna och lärarna 
utgår ifrån barnens egna intressen, erfarenheter och tidigare kunskaper. De har en 
vilja att i verksamheten utgå ifrån det, men frågan är gör de det i praktiken? 
Läroplanen för förskolan (reviderad 2010, s. 4-10), läroplanen för grundskolan, 
förskoleklass och fritidshemmet (2011, s. 9) och Kullberg (2004, s. 25-31) skriver att 
barn ska ha rätten till att utvecklas utifrån sina egna behov, förutsättningar och 
intressen. Undervisningen ska utgå ifrån elevens tidigare erfarenheter, kunskaper och 
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det som är meningsfullhet för eleverna. Vi har i enkäterna och observationerna sett 
att förskolelärarna, förskoleklasslärarna, lärare i årskurs 1 och 3 utgår ifrån barnens 
intressen i verksamheten. Genom att till exempel bekräfta, lyssna och ta vara på 
barnens/elevernas intresse. Dock upptäckte vi en skillnad i enkäterna och 
observationerna och det var att i en årskurs 2 valde läraren att begränsa eleverna, när 
de visade en glädje och intresse för undervisningen. För att läraren i årskurs 2 ansåg 
att vissa av eleverna inte fick arbetsro och därför var hon noga med hålla en ordning i 
klassen, genom att vid återkommande tillfällen lyfta fram för eleverna när ljudnivån 
höjdes. Vi upptäckte en skillnad mellan förskoleklasslärares enkäter och 
observationen i förskoleklass. En förskoleklasslärare skriver i enkätundersökningen 
att hon vill arbeta efter elevernas nyfikenhet och väcka elevernas intresse. I 
observationen så framgår det att detta inte sker eftersom förskoleklassläraren lyfte 
fram att barnet sa fel. Kullberg (2004, s. 25-31) skriver att motgångarna som eleverna 
får av omgivningen kan påverka elevernas inställning till läsning, skrivande och fria 
berättande.  
 
Frågan är vilka skillnader, olikheter och samband finns det mellan förskolan, 
förskoleklass och skolans synsätt kring läs- och skrivinlärning? Finns det några 
skillnader? Det finns skillnader mellan förskolan, förskoleklass och läraren. 
Förskolan utgår ifrån barnens egna intressen för skrivning och läsning. I 
förskoleklass och skolan arbetar de med olika metoder som har som syfte att främja 
elevernas läs- och skrivutveckling. Förskoleklassläraren och läraren har som vilja att 
väcka elevernas intresse för läsning och skrivning, om eleven inte är intresserade 
väljer de att ge stöd till utveckling. I studien har vi upptäckt att likheten mellan 
förskollärare, förskoleklasslärare och lärare i årskurs 1-3 är att de har en vilja att utgå 
ifrån barns lustfyllande lärande kopplat till läs- och skrivinlärning. Vi har upptäckt i 
forskningen ett samband i överlämningen mellan förskolan, förskoleklass och årskurs 
1. Genom att de till exempel har en partnerskola som de besöker, läraren besöker 
förskoleklassen, förskoleklassläraren besöker förskolan och möter barnen eller att 
barnen kommer upp till förskoleklassen och besöker. 
Utifrån analysen upptäckte vi ett flertal olika underkategorier av huvudkategorierna i 
sammanfattningen av olikheter, likheter och samband. I studien framkom 
underkategorierna att väcka, fånga, eller utgå ifrån barnens/elevernas intresse för 
läs- och skrivinlärning, förskolan och skolans miljö, diskussion och det lustfyllda 
lärandet. Förskolelärarna arbetar med att fånga barnens intresse och lärarna arbetar 
med att väcka elevernas intresse för läs- och skrivinlärning med olika metoder som 
till exempel Bornholmsmodellen, ljudmetoden, bokstavsmetoden och LTG-metoden. 
Det som var gemensamt med alla förskolelärarna, förskoleklasslärare och lärare i 
årskurs 1-3 var att lärandet ska ske genom det lustfyllande lärandet det vill säga 
lärandet ska ske utifrån barnens och elevernas intressen, lek och utan tvång. Genom 
att barnen/eleverna har möjlighet till att utvecklas utifrån sina egna behov, intressen 
och förutsättningar. Förskolan och skolans miljö liknar varandra genom att 
verksamheterna använder sig av skrift som kan leda till att barnens intresse för läs- 
och skrivinlärning väcks. I förskolan används böcker, bilder med text under, spel som 
främjar barns språkutveckling. I skolans miljö finns det alfabetet uppsatt på väggen, 
bilder på bokstäver och hur de formas med hjälp av pilar, läsläxor och ett bokträd 
med elevernas egna texter. Vi kan i studien se att förskolan fokuserar på hela ordet 
och skolan den enskilda bokstaven genom miljön. 
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5.3 Slutsatser  
Genom enkäterna och observationerna kunde vi se att lärarna i förskolan utgår ifrån 
att fånga och utveckla barnens kunskaper och intressen för läs- och skrivinlärning. 
Lärarna i årskurs 1-3 utgår ifrån att väcka det intresse som eleverna har för läs- och 
skrivinlärningen. Förskoleklasslärarna utgår både ifrån att fånga och utveckla 
elevernas kunskaper och intresse och att väcka elevernas intresse kring läsning och 
skrivning. Vi anser att förskoleklasslärarna och lärarna i årskurs 1-3 utgår ifrån ett 
elevcentrerat arbetssätt genom att utgå ifrån varje enskild individs intresse i mötet 
med läs- och skrivinlärning. Förskolan utgår ifrån ett gruppcentrerat arbetssätt där 
barnen utvecklas tillsammans med andra barn och vuxna utifrån deras egna 
förutsättningar, kunskaper och intressen. Förskolan betonar att de inte arbetar med 
läs- och skrivinlärning, utan de arbetar med utveckla och utgå ifrån barnens intressen 
och kunskaper. Vi menar att skolan utgår ifrån att utveckla de befintliga kunskaperna 
som eleverna har för läs- och skrivinlärning genom att väcka deras intresse kring 
detta, vilket blir tydligt i övergången mellan förskoleklassen och skolan. 
Informationen som lärarna tillägnas ifrån förskoleklasslärarna används som 
utgångspunkt för undervisningen inom området läs- och skrivinlärningen. 
Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (reviderad 2011, s. 7-
11) skriver om att en samverkan ska främjas och att det ska finnas en jämnare 
övergång mellan förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet och skolan. För att 
barnets/elevens lärande ska ses som en helhet, genom det krävs det att 
informationen fungerar. Detta beskrivs mer ingående i den pedagogiska relevansen. 
Arbetslagets samsyn är något som påverkar barnen/elevernas läs- och skrivinlärning 
då synen på hur barn/elever lär sig läsa och skriva i arbetslaget bör vara enhetlig. 
Detta skriver förskolelärarna, förskoleklasslärarna och lärarna i årskurs 1-3 om i 
enkätundersökningen.  Många vill gärna ha olika syn då det uppkommer utvecklande 
diskussioner om olika ämnen men grunden bör vara den samma. Det framkommer 
också i enkätundersökningen att respondenterna anser att alla i arbetslaget inte 
behöver använda samma metoder så länge målen är dem samma. 

5.4 Pedagogisk relevans 
Vi anser att skolan använder sig av ämnescentrerat arbetssätt för att nå fram till de 
mål som finns inom läs- och skrivinlärning. De slutsatser vi kan konstatera är att de 
metoder som förskolläraren, förskoleklassläraren eller läraren i årskurs 1-3 väljer kan 
se olika ut, men syftet är detsamma det vill säga att utveckla, fånga och väcka barnens 
kunskaper och intressen. Vi menar att fånga och utgå ifrån barnens intressen för läs- 
och skrivinlärning handlar om att förskolläraren, förskoleklassläraren eller läraren 
fångar upp barnet/eleven där den befinner sig. Genom att barnet/eleven kommer 
fram till förskolläraren, förskoleklassläraren eller läraren och visar ett intresse för läs- 
och skrivinlärning. Vi har av egen erfarenhet varit med om barn/elever som har 
kommit fram och visat ett intresse för hur till exempel deras namn stavas, hur ord 
och bild kan sammankopplas via datorn, ställt funderingar vid högläsning av böcker 
m.m. Genom det kallar vi det för att fånga och utveckla barnens/elevernas intressen 
för ett elevcentrerat arbetssätt. När lärarna arbetar med att väcka barnens/elevernas 
intressen utgår de ifrån att utveckla det som redan finns hos barnet/eleven till ett 
vidgat lärande för läs- och skrivinlärning. När läraren utvecklar det som 
barnet/eleven har inom sig, kan läraren välja att utgå ifrån till exempel 
Bornholmsmodellen, bokstavsmetoden, ljudmetoden och LTG-metoden m.m. Målet 
som lärarna har i de olika verksamheterna är detsamma men metoderna för att nå dit 
kan se ut olika ut. Vi anser att målet handlar om som Wester (2010, s. 1-3) skriver 
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om, att lära sig skriva och läsa är en demokratisk rättighet för att kunna ha en 
förmåga att ta del av dagens samhälle, krävs det en läs- och skrivförmåga.  

5.5 Nya forskningsfrågor 
De nya forskningsfrågorna som vi har upptäckt under arbetet var att det behövs mer 
forskning om förskoleklassens roll det vill säga att förskoleklassen inte ska ses som en 
hållplats till skolan. I enkätundersökningen framkom det att vissa förskoleklasslärare 
upplevde att de inte hade kännedom om vad som blev av med den information de 
överlämnade till skolan och hur läraren i grundskolan väljer att använda sig av den. 
Genom det insåg vi att det behövs forskning kring förskoleklassens roll i övergången 
till skolan. Dels för att läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 
(reviderad 2011, s. 7-11) beskriver om att övergången behöver vara jämnare, för att 
barnets/elevens lärande ska ses som en helhet och detta kräver att informationen 
fungerar. Det finns en bok som belyser om förskoleklassens roll som heter 
förskoleklassen som en bro eller som en ö? som är skriven av Ackesjö (2011). Boken 
handlar om förskoleklassens roll och hur en samverkan kan ske mellan 
förskoleklassen och skolan. 
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Bilaga 1; Enkätmall 
 

Vilken ålder jobbar du med? 

Svar: 

 

Hur ser ditt synsätt för barns läs- och skrivinlärning ut? 

Svar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur tycker du att ditt synsätt framkommer i ditt arbete? Varför/Varför inte? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tycker du att ni har samma synsätt i ditt arbetslag?  

Svar: 
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Är samsynen i arbetslaget viktigt? Varför? Varför inte?   

Svar: 

 

 

 

Hur arbetar ni med överlämning till förskoleklass, årskurs 1-3? Hur tycker du att det 
fungerar?  

Svar:  
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Bilaga 2; Missivbrev 

Missivbrev     
 

Hej!  

Vi heter Hanna-Klara Malmgren och Jeanette Egersand, och kommer från 
Mälardalens Högskola. Vi skriver ett examensarbete om förskolans och skolans 
synsätt kring läs - och skrivinlärning. Vi kommer att utföra två datainsamlingar, en 
enkätundersökning och en observationsundersökning. Enkäterna kommer att samlas 
in den 7/10-2011. 

Vi kommer att utgå ifrån de fyra forskningsetiska principerna enligt vetenskapsrådets 
rekommendationer. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet 
och konfidentialitetskravet. För att uppfylla informationskravet så är enkäterna och 
observationerna frivilliga och individuella. Korrespondenten har möjlighet att 
avbryta sin medverkan när som helst under undersökningens gång. För att uppfylla 
samtyckeskravet så är medverkan i undersökningen frivillig och korrespondenten har 
möjlighet att bestämma över sin medverkan i undersökningen. För att uppfylla 
nyttjandekravet så används undersökningen enbart till detta examensarbete och det 
är bara vi och vår handledare som vet vilka skolor och förskolor som medverkar. För 
att uppfylla konfidentialitetskravet så är undersökningen anonym och namn på 
lärare, barn eller skola kommer att inte nämnas i arbetet. 

Vi hoppas att ni vill medverka i vår undersökning. 

Med vänliga hälsningar 

Jeanette Egersand och Hanna-Klara Malmgren 

För mer information eller frågor om examensarbetet kontakta vår handledare Tom 
Storfors på mejl: tom.storfors@mdh.se 

 

  



4 
 

Bilaga 3: Observationsschema 
  

 
Hur?  

 

Vad? 

 


