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Sammanfattning 
 
Integreringen av sexåringarna i skolverksamheten ökar, tillsammans med årskurs ett bildar de 
en gemensam klass. Rigmor Lindö skriver att upplägget för hur integreringen ser ut skiljer sig 
mellan skolor runt om i Sverige1. Syftet med denna studie är att få en bild av hur man väljer 
att integrera sexåringarna inom ett rektorsområde och hur de arbetar med barnens läs- och 
skrivutveckling, samt hur skolsituationen för barnen ser ut. För att få reda på syftet har vi 
använt oss av kvalitativa metoder, som kvalitativa forskningsintervjuer och deltagande 
observationer, precis som Steinar Kvale förespråkar2. I denna studie har det deltagit fem 
pedagoger från två olika skolor. Endast en pedagog var negativ till integreringen, men ingen 
av pedagogerna menar att integrering påverkar barnens läs- och skrivutveckling, trots en 
tidigare skolstart. En slutsats från vår sida är att integreringen både har positiva och negativa 
sidor och om man ska integrera måste man göra det på rätt sätt för att det ska gynna både barn 
och vuxna i skolan.  
 
Nyckelord: Integrering, lek, läs- och skrivutveckling, sociokulturell teori 

 
 
  

                                                 
1 R. Lindö, Det gränslösa språkrummet. Om barns tal- och skriftspråk i didaktiskt perspektiv  (Lund: 
Studentlitteratur, 2002) 
2 S. Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun (Lund: Studentlitteratur, 1997) 
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1. Inledning 
 
Fr.o.m. 1998 fick verksamheten för sexåringarna ett eget namn i skolverksamheten, 
förskoleklass. Sexåringarna blev erbjudna en plats i förskoleverksamheten, men 
vårdnadshavarna fick själva bestämma om barnet skulle gå kvar i förskolan eller börja i 
förskoleklass. I och med detta kom förskoleverksamheten ett steg närmare grundskolan. 
Anledningen till varför förskoleklassen bildades går att läsa i skollagen, som säger att 
förskoleklassen ska ligga till grund för vidare skolgång och att verksamheten ska hjälpa barn 
till utveckling och lärande3.  
 
På skolorna runtom i Sverige blir sexåringarna mer och mer integrerade i skolverksamheten, 
sex- och sjuåringar bildar tillsammans en gemensam klass. Efter att vi har varit ute på 
Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i klasser där sexåringarna är integrerade med 
sjuåringarna väcktes vårt intresse för denna verksamhet. Dessa veckor ute på skolan gav oss 
många tankar, som t.ex. är det bra att yngre barn kommer in i skolan eller ska de få chans att 
leka av sig innan den obligatoriska skolan börjar? Kan man kombinera detta på ett bra sätt? 
Kan denna integrering hämma eller hjälpa barnen i deras utveckling i läsning och skrivning? 
Hur påverkar det barn i läs- och skrivsvårigheter? Ester Stadler skriver om läs- och 
skrivsvårigheter och menar att en för tidig skolstart kan påverka eleverna negativt om de inte 
är mogna för det4.   
 
Enligt skollagen börjar skolplikten gälla höstterminen det kalenderår då barnet fyller sju år5. 
Detta betyder att sexåringarna inte har skolplikt enligt lag, utan gränsen är satt vid sju års 
ålder. Varför börjar man då mer och mer integrera sexåringarna i skolan? Det måste finnas en 
tanke bakom varför skolorna ändrar sitt arbetssätt till integrering. Samtidigt som det inte är 
skolplikt förrän vid sju års ålder så omfattar Lpo 94 det obligatoriska skolväsendet, 
förskoleklass och fritidshem6. I och med att alla pedagogerna har samma uppdrag att följa och 
att skolan har givit en plats i skolverksamheten för sexåringarna, bör då inte skolplikten börja 
vid sexårsålder? 
 
Utvecklingen av människans identitet, gemenskap, kunskap och inflytande blir möjlig genom 
språket. Dagens samhälle bygger mycket på information och har utvecklats på så sätt att 
skriftspråket utgör en viktig del som kommunikationsmedel för att överföra, motta och bevara 
informationen7. Förut när man inte hade åldersintegrerat började inte eleverna med traditionell 
läs- och skrivundervisning förrän vid sju års ålder. Förskollärare har dock alltid arbetat läs- 
och skrivförberedande, men i och med integreringen har tanken med deras läs- och 
skrivförberedande undervisning utvecklats8. Rigmor Lindö skriver om leken och dess 
betydelse och menar att det är en viktig del av förskolepedagogiken samt att genom 
integreringen kommer leken in i skolan i större utsträckning. Hon menar att det är något man 
ska ta med i det pedagogiska arbetet9.  
 

                                                 
3 Lärarförbundet, Lärarens handbok  (Solna: Lärarförbundet, 2004) 
4 E. Stadler, Läs- och skrivinlärning (Lund: Studentlitteratur, 1998) 
5 A.a.  
6 A.a. 
7 R. Lindö (2002)  
8 I, Munkhammar, Från samverkan till integration. Arena för gömda motsägelser och förgivet tagna sanningar. 

En studie av hur förskollärare, fritidspedagoger och lärare formar en samverkan (Luleå: Universitetstryckeriet, 
2001) 
9 R. Lindö (2002) 



 

 2 

Vi anser att detta ämne är av stor vikt att undersöka, både för blivande och de verksamma 
förskole- och grundskolelärarna. Det är även viktigt för att man ska kunna arbeta integrerat på 
bästa sätt, både för lärarna och eleverna. Hur lägger man upp undervisningen när sex och 
sjuåringar går i samma klass osv. Vid skrivandets stund är vi varken för eller emot att 
sexåringar integreras i skolverksamheten. Denna bild kan med förhoppningar ändras innan 
slutet på denna undersökning. 
 
Vi kommer att avsluta denna inledning med att redogöra för dispositionen av denna studie. 
Under syfte finner ni våra frågeställningar samt varför vi vill studera detta område. För att 
underlätta läsningen har vi även definierat ord vi kommer att använda i vår studie.  
Under rubriken bakgrund kommer ni att få ta del av den litteratur som har bearbetats och där 
kan man läsa om integreringen mellan förskola och skola, lekens betydelse, läs- och 
skrivutveckling, några läs- och skrivinlärningsmetoder samt läs- och skrivsvårigheter. 
Bakgrunden avslutas med en teoretisk genomgång av den sociokulturella teorin. Därefter 
följer en beskrivning av metoderna som har använts under denna studie, som bygger på 
kvalitativa forskningsintervjuer och deltagande observationer.  
I resultatdelen kommer vi att presentera vad vi har fått fram under våra intervjuer samt 
observationerna. Studien kommer att avslutas med en diskussion som behandlar vårt resultat, 
metod samt studiens tillförlitlighet. I diskussionen använder vi oss utav den bearbetade 
litteraturen samt vår teoretiska utgångspunkt för att styrka resultatet.  
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2. Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger i integrerade klasser, förskoleklass – 
årskurs 1, arbetar med läs- och skrivutveckling, samt hur undervisningen påverkar elevernas 
läs- och skrivutveckling.  
 

 
• Vad upplever pedagogerna att integreringen av sexåringarna i skolan betyder för 

elevernas läs- och skrivutveckling?  
• Hur arbetar man med läs- och skrivutveckling i åldersblandad förskoleklass – årskurs 

1? 
• Vilken betydelse har integreringen för sex- och sjuåringarnas skolsituation? 
• Vilken betydelse har integreringen av sexåringarna i skolan för läs- och 

skrivsvårigheter och i så fall på vilket sätt? 
 
 

2.1 Begreppsdefinition 
 
Integrera, enligt Svenska Akademiens ordlista, betyder att förena eller sammanföra till en 
helhet10. I denna studie kommer vi att använda oss utav ordet, integrering, i den bemärkelsen 
att det betyder att sexåringar integreras in i skolverksamheten och går tillsammans med 
sjuåringarna i en klass. Synonymer till integrering är både åldersintegrering och åldersblandat.   
 
Åldershomogent, i denna studie betyder det att alla elever i klassen går i samma årskurs.    
 
Pedagog, enligt Svenska Akademiens ordlista, betyder detta ord undervisare, uppfostrare och 
lärare11. När vi, i diskussionen, använder oss utav ordet pedagog betyder det förskollärare och 
lärare.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
10 Svenska akademiens ordlista över svenska ord (Stockholm: Svenska Akademien, 2006) 
11 A.a. 
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3. Bakgrund 
 
I detta kapitel kommer vi att redovisa den litteratur som vi har använt oss utav i denna 
undersökning. De områden som vi kommer att behandla handlar om integreringen mellan 
förskola och skola, lekens betydelse, läs- och skrivutveckling, några läs- och 
skrivinlärningsmetoder samt läs- och skrivsvårigheter.  
 
 

3.1 Förskolan kommer in i skolverksamheten 
 
Ingrid Pramling Samuelsson och Ulla Mauritzson, har på uppdrag av Skolverket, skrivit en 
bok som behandlar sexåringarnas integrering i skolan12.  Det diskuteras huruvida man ska 
sänka skolplikten eller inte, men regeringen har beslutat att gränsen vid sju år ska fortsätta att 
gälla. Man vill istället utveckla förskole- och skolpedagogiken så att övergången mellan 
förskola och skola suddas ut.  
 
Författarna skriver att 1985 gjordes det första försöket för att få skolan och förskolan att anta 
en gemensam syn och ha samma avsikter för de båda verksamheterna, detta genom att 
formulera gemensamma mål. 1991 beslutade riksdagen om en flexibel skolstart för 
sexåringarna, vilket betyder att det var föräldrarna som bestämde om barnen skulle gå i 
förskoleklass eller inte. Från 1991 – 1997 var kommunerna, i mån av plats, skyldiga att ta 
emot sexåringarna i skolan. Från och med 1997 har detta ändrats på så sätt att kommunerna 
har en skyldighet att ge sexåringarna en plats i skolan.  
 
Förr pratade man om en mognadsnivå som barnen skulle ha uppnått innan skolstarten, men nu 
när synen på kunskap har förändrats pratar man istället om vilka erfarenheter barnen har fått 
tidigare i livet. Skolans uppgift är därför att ta vara på barnens tidigare erfarenheter och 
utmana barnen till att få nya erfarenheter och kunskaper. Med andra ord, skolan ska anpassa 
sig efter barnen, vilket leder till att begreppet skolmognad idag inte är relevant. Författarna 
menar att skolan har en del att lära av förskolan. Detta för att förskolans tradition är att sätta 
barnet, framför ämnet, i centrum och detta har gjort att inget barn kan bedömas som för 
omoget för att gå i förskolan.  
 
När man arbetar åldersintegrerat, förskoleklass – årskurs 1, kommer pedagogerna från olika 
yrkestraditioner, vilket gör att de kanske inte har en gemensam pedagogisk syn. Det räcker 
inte att samarbetar, pedagoger emellan, man måste även ha samma pedagogiska syn för att en 
åldersintegrerad skola ska vara till fördel för barnen. Förskollärare och lärare på skolor har 
olika kompetenser, vilket kan gynna verksamheten om man tar tillvara på dess olikheter, 
annars kan det dock bli ett hinder menar författarna13.  
 
Enligt Rigmor Lindö varierar sexårsverksamheten på Sveriges alla skolor14. Vissa skolor har 
en ren förskoleklass, medan vissa integrerar sexåringarna med de yngsta grundskoleeleverna. 
Hon menar även att upplägget kan se olika ut, antingen får förskoleklassen följa grundskolans 
traditioner eller så tar man in förskolans traditioner till grundskolan och väver samman de 
båda traditionerna. Författaren anser, precis som Pramling Samuelsson och Mauritzson, att det 

                                                 
12 I. Pramling Samuelsson och U. Mauritzson, Att lära som sexåring. En kunskapsöversikt  (Stockholm: 
Skolverket, 1997) 
13 A.a.  
14 R. Lindö (2002)  



 

 5 

är av stor vikt att man lägger upp verksamheten efter sexåringarnas utvecklingsnivå. Genom 
att låta eleverna arbeta både åldershomogent och åldersblandat kan man anpassa 
undervisningen efter elevernas utvecklingsnivåer.  
 
Birgitta Davidsson har gjort en studie kring hur förskollärare och grundskollärare utvecklar 
integration mellan förskola och skola15. Författaren börjar sin inledning med att skriva att 
tidigare studier ofta har visat på problem och svårigheter med att integrera förskola och skola. 
Dessa problem och svårigheter kan ha varit skillnader i makt och status p.g.a. olika 
yrkeskulturer eller att skolan är obligatorisk medan förskolan är frivillig. Författarens studie 
utgår från fyra arbetslag som finns på två olika skolor. Det som alla arbetslag hade samma 
tankar kring var vilket innehåll som man kan använda med sexåringar integrerade i skolan. 
Detta innehåll var bl.a. samlingar och temaarbete. Pedagogerna kände en osäkerhet och rädsla 
för integrering eftersom det var något nytt och för att de kommer från två olika 
yrkestraditioner. Studien visade att pedagogerna tycker att det är väldigt viktigt att man 
diskuterar hur man vill ha den nya verksamheten och att man tydliggör det som är gemensamt 
och de skillnader som finns hos de båda yrkestraditionerna. Detta för att integreringen ska 
fungera så bra som möjligt.  
 
Inge Johansson har gjort en undersökning där han studerar hur pedagoger uppfattar att 
samarbetet, effektiviteten och kvaliteten fungerar när det gäller innehållet i integrerade 
verksamheter16. Johansson visar i sin undersökning att det är den fria aktiviteten som 
överväger sexåringarnas tid på skolan, medan sjuåringarnas tid är mer vuxenstyrd. Även om 
sexåringarna har större frihet under skoldagen, förekommer skolinriktade aktiviteter under 
den fria leken. Resultatet visar att pedagogerna tycker att integreringen är positiv, men några 
uttrycker oro för att det ska bli för mycket skolinriktad verksamhet för tidigt. De menar att 
sexåringarna behöver mycket lek. En pedagog som deltar i författarens undersökning anser att 
gränsen mellan skola och fritidshem suddas ut mer och mer. Barnen kan sitta och arbeta med 
skolarbete efter skoldagens slut när barnen är på fritids vilket pedagogen tycker är positivt. 
Pedagogen menar dock att det kan vara negativt att gränsen mellan skola och fritidshem 
suddas ut, eftersom barnen har tillgång till fritidslokalerna och arbetar därför undan 
skolarbetet för att få mer fria aktiviteter under skoltid. Johansson tar upp hur integreringen 
påverkar barns färdighetslärande, resultatet visade att ökade resurser gav ökade variationer i 
undervisningen. Detta leder till att barnen får en annan motivation för att lära och att de lär sig 
för sin egen skull. Undersökningen visar även att i och med att sexåringarna integreras i 
skolan blir inte övergången till första klass ett lika stort steg, arbetet liknar skolans och därför 
börjar barnen skolas in redan i förskoleklass.  
 
Inge Johansson och Harriet Jancke ställer frågan, i sin studie, om förskoleklassen är en 
skolförberedande verksamhet eller inte17. I deras studie har de intervjuat förskollärare och 
lågstadielärare om detta. Bland lärarna finns det delade meningar om skolans traditionella 
inlärningsarbete bör gå ner i sexårsverksamheten eller inte. En del tycker att man ska låta 
skolämnen stanna i skolan och att man inte ska pressa barnen, medan andra anser att man kan 
föra ner skolans innehåll till sexåringarna utan problem. Många förskollärare vill bevara den 
fria leken och betonar vikten av den. De vinster, med att sexåringarna kommer in i skolan, 

                                                 
15 B. Davidson, Mellan soffan och katedern. En studie av hur förskollärare och grundskollärare utvecklar 

pedagogisk integration mellan förskola och skola  (Göteborg: Kompendiet, 2002)  
16 I. Johansson,  Innehållet i den nya skolan, erfarenheter från verksamheter som innehåller förskoleklass, skola 

och fritidshem  (Stockholm: FoU-rapport 2000:8, 2000)  
17 I, Johansson och H, Jancke, Mellan förskola och skola. Erfarenheter från sexårsverksamheter i Stockholm 
(Stockholm: Tryckgruppen AB, 1995. FoU-rapport 1995:9)  



 

 6 

som en del av lärarna i denna forskning ser är bland annat att sexåringarna blir trygga i 
miljön, de menar att barnen inte är lika ängsliga som förut. Andra vinster som underlättat 
undervisningen är att sexåringarna fått bra förkunskaper i matematik, svenska, 
orienteringsämne och musik. Man menar även att en av de största vinsterna är att barnen lär 
och utvecklar varandra. Andra lärare menar att de inte kan se några pedagogiska vinster och 
anser att barnen är lika omogna nu som innan sexåringarna kom in i verksamheten. Det 
framkommer även i denna forskning vad lågstadielärarna anser att skolförberedelse innebär, 
alla lärare nämner barnens sociala utveckling, att lära sig umgås i större grupp och med 
jämnåriga samt tryggheten som sexåringarna får med sig från förskoleklassen. 
 
Förskollärarna och lågstadielärarna säger även att samarbetet dem emellan blivit bra på det 
viset att de lär av varandra, de menar att förskolelärarna kan sexåringarna bättre än 
lågstadielärarna och tvärtom, lågstadielärarna kan sjuåringarna bättre än förskollärarna. Det 
har medfört att lärarna måste lära av varandra och diskutera tillsammans vad de ska göra och 
hur de ska gå tillväga18. 
 
Ingmarie Munkhammar har gjort en studie om hur förskollärare, fritidspedagoger och lärare 
formar en samverkan för barnen19. I hennes studie ingår tre arbetslag från tre olika skolor. 
Från ena arbetslaget framkom att både förskollärare och lärare ansåg att integrering inte 
tillförde barnen något. Författaren skriver: 
 

Förskolläraren är lite tveksam till om hon tycker att det är så bra med att åldersblanda barnen. Hon talar 

mera om att hålla ihop sexåringarna som grupp och jobba upp mot sjuåringarna. Hon menar att de yngre 

barnen har speciella behov som de behöver få uppmärksamhet för. Hon talar om barn som är ’sugna att 

lära sig’ och ta till sig det som läraren har kompetens för. Hon talar också om barn som är små och ’inte 

mogna’ att ta till sig det läraren har att erbjuda, utan dessa barn mognar fram i sin takt och behöver en 

miljö som förskolläraren har kompetens att arbeta med.
20

 

 
Förskolläraren anser att skolan tagit över förskoleklassen och det anser hon är negativt. 
Verksamheten för sexåringarna blir alldeles för skollik och traditionell. En anledning till detta 
kan vara att läraren inte förstår vad förskolläraren och hennes pedagogik kan tillföra, och 
därför fungerar inte integreringen, enligt henne. 
 
Läraren i studien menar att det inte finns några fördelar med att åldersblanda barnen eftersom 
det inte sker något lärande, förutom den sociala utvecklingen. De yngre barnen utvecklas 
genom att tillbringa tid med de äldre, men de äldre behöver något annat som utvecklar dem.  
 
I ett annat arbetslag som deltog i Munkhammars studie säger förskolläraren att hon i och med 
integreringen kan följa barnen längre i deras utveckling och därmed få se resultat av sitt 
förberedande arbete med barnen. Förskolläraren arbetade förberedande redan innan 
integreringen, men hade inga mål med det hon gjorde. Idag gör hon medvetna val när hon 
arbetar med det förberedande arbetet, vilket gör att det känns mer meningsfullt.  
 
 

 
 
 

                                                 
18 I. Johansson (1995) 
19 I. Munkhammar (2001)  
20 A.a. s. 114 
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3.2 Lekens betydelse 
 
I Lpo 94 går det att läsa, Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet

 21
. 

Lindö skriver om lekens betydelse i förskolan och menar att det är den viktigaste 
kunskapsformen22. I och med att sexåringarna integreras i grundskolan kommer leken 
automatiskt in i skolverksamheten och bör användas som ett pedagogiskt verktyg. Författaren 
poängterar att leken är av stor vikt för motoriken, kreativiteten, fantasin, den intellektuella och 
kognitiva utvecklingen samt språket och de sociala färdigheterna.  
 
Peter K. Smith anser, precis som författaren ovan, att barn utvecklar sociala, intellektuella, 
kreativa och fysiska färdigheter med hjälp av leken23. Författaren menar att lekfulla aktiviteter  
kan främja de flesta målsättningarna som man har i den tidiga undervisningen. Han säger även 
att det dock är viktigt att man inte tappar perspektivet och glömmer de mer strukturerade 
aktiviteterna, som berättelser och verkliga uppgifter, för att främja barnens utveckling. Smith 
anser att den fria leken är viktig, men det är även viktigt att pedagogerna hjälper barnen att 
utveckla leken. Annars finns risken att leken kommer att innehålla många upprepningar, 
enligt honom. Pedagogerna bör hjälpa barnen genom att stimulera, uppmuntra eller utmana 
dem för att leken ska utvecklas. Författaren menar att pedagogerna alltså har en nyckelroll i 
att hjälpa barnen och utveckla sin lek och för att de lära sig något nytt.    
 
Peter Heaslip skriver att lärare ofta får höra negativa uttryck om att leken är slöseri med tid 
och att det är att göra det lätt för pedagogerna24. Detta är något som, enligt författaren, är en 
vanlig uppfattning av allmänheten som anser att barn går i skola för att lära sig någonting. 
Författaren säger att detta på sätt och vis kan vara lärarnas fel, han menar att lärare måste våga 
gå emot kritkerna, stå för och förespråka hur viktig leken är för barnens utveckling.       
 
 

3.3 Läs- och skrivutveckling 
 
Det går att läsa i boken, Läs- och skrivinlärning, att det finns många olika metoder för 
läsinlärning, och forskningen visar att man inte kan komma fram till vilken metod som är den 
bästa25. Författaren menar att det inte är metodvalet som är den viktigaste aspekten, utan hur 
läraren lägger fram metoden, samt lärarens engagemang och kunnande. Läraren ska välja en 
metod som denne anser är bra och kan skapa goda möjligheter för elevernas inlärning, detta 
eftersom skolans främsta uppgift är att eleverna utvecklar språket. Precis som författaren i 
Läs- och skrivinlärning, menar Lindö att samspelet mellan eleverna och vuxna påverkar tal- 
och skriftspråket. Författaren skriver För ett gynnsamt lärande behöver det lilla barnet få 

uppleva känsla, engagemang och ömsesidighet från de vuxna
 26

. Hon menar även, precis som 
Stadler, att det är lärarens vetskap om att denne kan påverka elevernas utveckling som är av 
störst betydelse.  
 

                                                 
21 Lärarförbundet (2004) s.11 
22 R. Lindö (2002) 
23 P K. Smith, Leken och hur den används. I J R. Moyles (red.), Släpp in leken i skolan!  (Hässelby: RUNA 
FÖRLAG AB, 1995) 
24 P. Heaslip, Att få lek att fungera i klassrummet. I J R. Moyles (red.), Släpp in leken i skolan!  (Hässelby: 
RUNA FÖRLAG AB, 1995) 
25 E. Stadler (1998)  
26 R. Lindö (2002) s. 108 
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Astrid Ahls studie visar att det inte är självklart vad den skolförberedande undervisningen ska 
innefatta27. Författaren skriver att det finns delade meningar bland annat på hur den 
läsförberedande undervisningen ska bedrivas. I en åldershomogen förskoleklass bedrivs den 
skolförberedande undervisningen ofta på sidan av leken. Författaren menar att när sexåringar 
integreras med de äldre barnen innebär det att de sexåringar som är intresserade av läsning får 
en möjlighet att börja med det trots att de inte ingår i den formella läsundervisningen. Studien 
visar även att en del förskollärare tidigare saknat möjligheten att låta en del barn, som visar 
intresse för bland annat bokstäver och böcker, ägna sig åt läsning och bokstavsarbete. Dessa 
förskollärare ser det som en fördel nu att de sexåringar som vill får en möjlighet att ta del av 
skolundervisningen.  
 
Författarens studie visar även att språklekar är vanligt förekommande i förskoleklassen. 
Lärarna menar att språklekar är betydande för barnens läsinlärning, eftersom barnen lär sig 
lyssna på språket, och arbetar därför med det i den läsförberedande undervisningen. 
Författaren menar att anledningen till att pedagoger ute på skolorna inte använder sig utav 
språklekar är okunnighet om dess betydelse för den språkliga medvetenheten. Hon anser att 
om sexåringarnas första år i förskoleklassen ska ha ett skolförberedande syfte, är 
pedagogernas uppgift att ge barnen möjligheten att upptäcka och intressera sig för läsning. På 
så sätt kan barnen utveckla sin språkliga medvetenhet28.  
 
 
3.4 Olika metoder för läs- och skrivinlärning 
 
Här nedan kommer vi att redovisa några metoder som pedagoger använder sig utav när de ska 
hjälpa eleverna att utveckla sin läsning och skrivning. 
 
3.4.1 Analytiskt synsätt 
 
Inom detta synsätt, där både LTG, Läsning på talets grund, och användningen utav Storbok är 
exempel av metoder som används, utgår man från de större delarna, som fraser och satser29. 
Dessa delar bryter man till de minsta delarna som ljud och bokstäver30. Tyngdvikten lägger 
man vid meningen och innehållet i det man läser. Och man utgår från, för barnen, kända ord 
som t.ex. elevens eller syskons namn osv. Först ska eleverna få en bild av hela ordet och 
sedan bryter man ner det till beståndsdelar genom analys, menar författarna.  
 
3.4.2 Läsning på talets grund (LTG) 
 
LTG grundades av Ulrika Leimar, som är lågstadielärare, eftersom hon ansåg att läsinlärning 
inte bör grunda sig på en färdig läslära31. Hon menade även att läsinlärningen ska utgå från 
barnens egna ord och inte endast begränsas till böckernas ord. Detta för att barnen ska kunna 
koppla orden till deras erfarenheter och ordförråd och för att slippa missförstånd. Dessa 
missförstånd kan vara då barnen ska koppla ihop ord med bilder, t.ex. en väv som även kan 
föreställa en trasmatta.  
 

                                                 
27 A. Ahl, Läraren och läsundervisningen. En studie av åldersintegrerad pedagogisk praktik med sex- och 

sjuåringar  (Umeå: Umeå Universitets tryckeri, 1998)  
28 A. Ahl (1998) 
29 LTG och Storbok förklaras på s. 9 
30 G. Ejeman och G. Molloy (red.), Metod boken. Svenska i grundskolan  (Stockholm: Liber AB, 1997) 
31 A.a. 
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När man arbetar med LTG - metoden arbetar man med fem olika faser32. Den första fasen är 
samtalsfasen, där man samtalar med varandra, lärare – elev och elev – elev. Genom 
samtalsfasen kommer de fram till en gemensam utgångspunkt som de sedan kan använda i 
nästa fas som är dikteringsfasen. I denna fas dikterar barnen tillsammans ihop fraser som 
läraren skriver upp på ett blädderblock. Anledning till att läraren skriver ner de fraser som 
barnen säger, är för att de ska få en tydlig bild av hur det talade ordet ser ut. De ska även få en 
bild av hur orden bildar meningar med stor bokstav, mellan rum och punkt osv. Under 
dikteringsfasen får barnen även ljuda det läraren har skrivit och detta sker utifrån barnens 
mognadsnivå. Den tredje fasen är laborationsfasen som går ut på att laborera med den skrivna 
texten. Först läser alla texten tillsammans, i och med det uppmärksammas barnen att man 
läser från vänster till höger, radbyte och punkt m.m. Därefter kan man låta barnen laborera på 
olika sätt, t.ex. genom att låta barnen ringa in en bokstav, återkommande ord eller meningar. 
Man kan även ge barnen en pappersremsa med ett ord ur texten som de ska hitta. Den näst 
sista fasen är återläsningsfasen som sker tillsammans med läraren. Texten har skrivits ut från 
datorn på ett arbetsblad och barnen får då en och en läsa så mycket de kan för läraren, eller så 
läser läraren tillsammans med dem. I texten stryker man under de ord som barnen kan läsa 
och de ord som de behöver träna mer på. I den sista fasen som kallas efterbehandlingsfasen, 
får barnen skriva ner de ord de kan läsa och samla dem i en ordsamlingslåda. Anledningen till 
att man samlar dessa ord i en låda är för att läraren ska kunna kolla barnen att de verkligen 
kan läsa orden och att det inte är taget ur textens sammanhang. Dessa faser följer man vid 
själva läsinlärningen, men senare för att utöka ordförrådet läser barnen självklart även andra 
texter33.         
 
3.4.3 Storbok 
 
När idén till Storboken kom förstorade man upp barnens favoritsagor, ramsor eller visor. 
Detta gjorde man för att alla barn skulle samlas och följa med i texten34. Holdaway, som är 
grundaren, delade in läsningen med Storboken i tre faser. Första fasen är upptäckarfasen, som 
går ut på att barnen ska se textens utformning och samtidigt lyssna när läraren läser och pekar 
på orden med en pekpinne. I och med detta kan barnen känna igen upprepningar och därmed 
få en känsla av att de kan läsa. Den andra fasen kallas utforskarfasen. Den går ut på att barnen 
tillsammans med läraren analyserar texten från helhet till delar. Genom denna fas får barnen 
både se bokstäverna och koppla samman dem med bokstävernas ljud. Den sista fasen är den 
självständiga fasen, den används när barnen läser på egen hand. Här får alla barn möjlighet 
till att få fördjupade kunskaper när de läser texter. Till Storboken finns det även en lillbok, där 
det är samma text och bild som i Storboken, som är till för att användas vid den tredje fasen.  
 
Tanken med Storboken är att man ska skapa en miljö som liknar hemmet för att stimulera 
barnens lässituation35.    
 
3.4.4 Syntetiskt synsätt 
 
Inom detta synsätt menar man att läs- och skrivinlärning sker från del till helhet36. Susanne 
Wiener Ahlström menar att barnen först lär sig känna igen en bokstav och kopplar därefter 

                                                 
32 G. Ejeman och G. Molloy (red.) (1997) 
33 A.a. 
34 R. Lindö (2002) 
35 A.a. 
36 S. Wiener Ahlström, Språkbiten (Malmö: Bonnier utbildning AB, 2001)   
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samman det till bokstavsljudet så att man får en inre ljudföreställning. Detta leder till att man 
kan koppla ihop de olika ljuden och tillslut bilda ord.  
 
3.4.5 Ljudmetoden 
 
I ljudmetoden börjar man med delarna i ord, som bokstäver, ljud eller stavelser37. Varje gång 
eleverna ska lära sig en ny bokstav, ska de känna att det är ett samband mellan språkljud, ord 
och begrepp. Eleverna ska även observera bokstavens form, de ska bl.a. lära sig att känna igen 
bokstavsformen bland andra bokstäver. De ska även lära sig forma och texta bokstaven och 
samtidigt ska de uttala ljudet så att det förknippas med formen. När de sedan har lärt sig 
bokstäverna får de börja sätta ihop dem och träna olika sammanljudningar. Författaren menar 
att man lär sig läsa genom att man sätter ihop dessa delar till ord, fraser och satser. 
 
Caroline Liberg säger att en nackdel med ljudmetoden är att om barnen inte känner igen ordet 
är det stor risk att de misslyckas med sitt läsande och skrivande38. T.ex. om det är ett långt ord 
som, flaggstång, glömmer barnen lätt vad de ljudade i början av ordet och kan därför inte sätta 
ihop hela ordet.   
 
 
3.5 Läs- och skrivsvårigheter 
 
Framgångar eller misslyckanden i skolan under de första skolåren är väldigt avgörande för hur 
hela skolgången kan komma att bli39. Den första erfarenheten från skolan är oftast läs- och 
skrivinlärningen eftersom det är den viktigaste delen av verksamheten de första skolåren och 
därför påverkar detta barnens syn på inlärning och kunskaper överhuvudtaget. Det är därför 
väldigt viktigt att barnen får uppleva framgångar den första tiden i skolan. Vidare kan man 
läsa att barn är olika och att det märks när de börjar förskolan eller skolan. Om barnens 
språkliga bakgrund inte liknar förskolans eller skolans språkmiljö är utgångsläget för barnet 
att förstå förskolan och skolans språk mindre. Mycket talar för att misslyckanden i skolan 
snarare beror på krockar i barnens egen kultur och skolans kultur, än att det ska vara barnens 
bristande förmåga eller språkliga kompetens är avgörande. Det är därför av stor vikt att 
barnen får kommunicera och reflektera över sina egen kulturella upplevelser även i skolan40.  
 
Stadler skriver ett kapitel, i sin bok, om läs- och skrivsvårigheter41. Hon menar att det är stor 
skillnad mellan elevers mognad och utveckling när de börjar skolan. Vissa elever kan redan 
läsa, medan vissa inte ens vet vilken bokstav som är vilken. Författaren skriver även att en för 
tidig skolstart kan leda till misslyckanden och skadat självförtroende hos eleven, om man 
börjar med läsundervisningen innan eleven har en tillräcklig kognitiv och socioemotionell 
mognad. Författaren anser att det är av stor vikt att man så tidigt som möjligt gör en insats för 
att förhindra ännu svårare läs- och skrivsvårigheter. Hon menar att det i förskolan finns 
möjligheter att upptäcka vilka barn som är sena i sin språkliga utveckling, och genom att öva 
fonologisk medvetenhet före skolstart kan detta förebyggas.  
 

                                                 
37 S. Wiener Ahlström (2001) 
38 C. Liberg, Hur barn lär sig läsa och skriva (Lund: Studentlitteratur, 1993) 
39 SOU 1997:108, Att lämna skolan med rak rygg (Utbildningsdepartementet, Fritzes förlag) 
40 A.a. 
41 E. Stadler (1998)  
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Maj Björk och Caroline Liberg menar att eftersom barn i förskolan inte har något krav att 
kunna läsa eller skriva, uppstår heller inte några läs- och skrivsvårigheter42. Författarna anser 
dock att man redan tidigt kan se vilka barn som finns i riskzonen för att få svårigheter genom 
att förskolepersonalen observerar barnen i verksamheten. Det man ska göra då är att kontakta 
den skolan som barnen ska börja på för att ta reda på hur de arbetar med läs- och 
skrivinlärning. På så sätt kan förskolepersonalen börja ”skola in” de barnen i skolans 
arbetssätt.  
 
I artikeln Språk-, tal- och kommunikationssvårigheter kan man läsa att det svåra är att 
upptäcka de elever som har måttliga eller mindre problem i språk- och talutvecklingen, inte de 
med grava problem43. Författaren menar att om eleverna med måttliga problem inte får hjälp 
under förskoleåren finns risken att de får svårigheter med kommande läs- och 
skrivundervisning eftersom den påverkas av elevernas språkliga medvetenhet.   
 
Astrid Ahls studie visade att det inte finns någon betydande skillnad mellan åldershomogena 
och åldersintegrerade klasser vad gäller låg- och högpresterande elever44. Hon menar att det 
inte är organisationsformen som är avgörande, utan att det är pedagogiken inom verksamheten 
som har störst betydelse för elevernas inlärning.  
 
 
3.6 Teoretisk genomgång 
 
Vi har valt att använda oss av Vygotskijs sociokulturella teori. Detta för att denna teori lägger 
väldigt stor vikt på samspel och interaktionen mellan människor när lärande ska ske.    
 
3.6.1 Sociokulturella teorin 
 
Den sociokulturella teorin går ut på att människan utvecklas i sociala sammanhang, 
interaktion med andra, och därav blir språket det viktigaste verktyget45. Enligt denna teori 
bygger lärande på relationer, det sker genom deltagande och dess samspel. Den bygger på en 
konstruktivistisk syn då det gäller lärande, alltså att man konstruerar kunskap via samspel i 
olika kontexter46. Språk och kommunikation är det grundläggande i läroprocessen. Det är 
viktigt att man hittar en balans mellan den individuella och den sociala miljön. Detta för att 
lärande sker både inom individen, men är även beroende av det yttre. Vygotskij menar att 
kunskap skapas genom aktivitet och att kontexten där aktiviteten sker är betydelsefull.    
 
Olga Dysthe tar upp sex centrala aspekter som hon menar att den sociokulturella teorin går ut 
på när det gäller lärande. Dessa aspekter är lärande som situerat, socialt, distribuerat, 

medierat, deltagande i praxisgemenskapen och språket. Dysthe menar att lärande som situerat 
betyder att den centrala delen i lärandet är beroende av hur situationen ser ut, alltså hur man 
lär och situationen där man lär är en väsentlig del av vad som lärs.   
 

                                                 
42 M. Björk och C. Liberg, Vägar in i skriftspråket (Stockholm: Natur och Kultur, 1999) 
43 I-K. Løge, Språk-, tal- och kommunikationssvårigheter. I Rakstang Eck, Oddrun & Rognhaug, Berit (red.), 
Specialpedagogik i förskolan (Lund: Studentlitteratur, 1995) 
44 A. Ahl, 1998 
45 O. Dysthe, Sociokulturella teoriperspektiv på kunskap och lärande. I O. Dysthe (red.), Dialog, samspel och 

lärande (Lund: Studentlitteratur, 2003) 
46 Kontext betyder, i denna studie, sammanhang. 
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Lärande som socialt innebär enligt författaren att interaktionen med de andra, bl.a. lärare och 
skolkamrater, har en avgörande roll för hur man lär och vad man lär. Dysthe menar även att 
man lär sig i olika sociala sammanhang och klassrummet är endast ett av dessa sociala 
sammanhang.  
 
När det gäller lärande som distribuerat menar författaren att inom en grupp har personerna 
olika kunskaper och för att få en helhetsförståelse behöver man allas kunskaper. Hon 
fortsätter och säger, för att man ska kunna få ny kunskap behöver man den distribuerade 
kunskapen. När det kommer till skolan blir det därför väsentlig att se hur gruppen ser ut och 
vilka arbetssätt som passar bäst för att den distribuerade kunskapen ska komma till 
användning.  
 
Att lärande medieras betyder att kunskapen förmedlas från en person till en annan, eller att 
det förmedlas via ”verktyg”, som t.ex. böcker, filmer eller datorer. Det viktigaste ”verktyget” 
är dock språket.  
 
Då författaren pratar om att deltagande i praxisgemenskapen leder till lärande, menar hon att 
det gynnas av att deltagarna har olika kunskaper och färdigheter. I praxisgemenskapen 
utvecklas lärandet genom att man deltar som handlande människor.  
 
Lärande genom språket har olika funktioner. Människor använder dels språket för att påverka 
andra och för att forma oss själva. I skolan finns det en stor läropotential genom språket, både 
skrivet och talat språk. Den sociokulturella teorin menar att kommunikationen är av stor 
betydelse för människors lärande och utveckling. Det är genom att lyssna, samtala, härma och 
samspela med varandra som man får nya kunskaper och färdigheter47.    
 
Dysthe skriver att en av Vygotskijs mest omtalade begrepp är den närmaste utvecklingszonen. 
Med det begreppet menar Vygotskij att barn lär sig i interaktion med andra som är mer 
kompetenta. Man menar att den mer kompetenta kan hjälpa barnet till lärande via verktyg som 
t.ex. språket48. Det är av stor vikt att man utgår från vad den lärande klarar av på egen hand 
och vad denne klarar tillsammans med andra, t.ex. läraren eller en kamrat, alltså den lärandes 
potentiella utveckling49. Det är därför viktigt att man lägger undervisningen på en 
uppnåendebar men ändå utmanande nivå.   
 
Vygotskij som förespråkar den sociokulturella teorin har tankar kring barnens lek. Gunilla 
Lindqvist skriver i sin bok om Vygotskijs tankar. Hon skriver att leken, speciellt rolleken, är 
barnens sätt att lära och socialisera sig50. Genom leken lär sig barnen om det sociala livet. När 
man blev medveten om det började de vuxna i skolan ingripa i barnens lek, det vill säga, de 
försökte styra barnens lekar för att barnen ska lära sig hur verkligheten ser ut. Författaren 
skriver att Vygotskij säger att leken är det viktigaste för utveckling av tanke, vilja och känsla. 
Vygotskij menar att dessa tre inte är långt ifrån varandra i leken. Vygotskij menar också att 
det i leken skapas fiktiva situationer, i dessa situationer finns ett förhållande mellan verklighet 
och fantasi. När barn ska skaffa sig kunskaper om världen sker både en tolkning och en ny 
gestaltning av de erfarenheter de redan har och med hjälp av fantasin får barnen nya intryck ur 

                                                 
47 O. Dysthe (2003) 
48 V. Grøver Aukrust, Klassrumssamtal, deltagarstrukturer och lärande. Teoretiska traditioner och aktuell 
forskning kring lärarstyrda samtal. I O. Dysthe (red.), Dialog, samspel och lärande (Lund: Studentlitteratur, 
2003) 
49 V. Grøver Aukrust (2003) 
50 G. Lindqvist, Lekens möjligheter (Lund: Studentlitteratur, 1996)  
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verkligheten. I och med detta kan barnen få en ökad medvetenhet om världen. Vygotskij vill 
därför att leken ska stå i centrum för den pedagogiska verksamheten så att barnen blir 
medvetna om världen genom att skapa olika fiktiva situationer.  
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4. Metod 
 
Här nedan kommer vi att beskriva vilken metod vi har använt oss utav och berätta hur vi har 
gått tillväga när vi har gjort vårt urval, proceduren samt databearbetningen. Ni kommer även 
att få ta del av de etiska principer som vi har följt under arbetets gång. 
 
 

4.1 Datainsamlingsmetoder 
 
Som metod för denna undersökning har vi valt en kvalitativ forskningsmetod, genom att 
använda oss av intervjuer och observationer. Som Karin Widerberg skriver väljer man 
kvalitativ forskningsmetod om man är intresserad av att förstå meningen och innebörden av 
det man undersöker och inte primärt frekvensen eller förekomsten som man får svar på genom 
en kvantitativ forskningsmetod51. Vi använder både kvalitativa intervjuer och deltagande 
observationer. 
 
Vi har valt att göra kvalitativa intervjuer, detta för att vi anser att det är viktigt i vår studie att 
verkligen få ut så mycket som möjligt av de intervjuade personerna. Frågorna behöver inte 
vara bestämda i förväg, utan endast frågeområdet. Frågorna blir mer beroende av hur den 
intervjuade personen svarar och på så sätt får man så fullständiga svar som möjligt, vilket går 
att läsa i Examensarbete i lärarutbildningen

 52. Vi anser att den kvalitativa intervjun är bättre 
för denna undersökning, till skillnad från den strukturerade intervjun eftersom den metoden 
inte ger utrymme för lika många nya tankar. Men som Widerberg menar finns det inte några 
hinder för att man ställer samma frågor till olika intervjupersoner inom den kvalitativa 
intervjun53. Kvale skriver i sin bok om samtalets vikt vid en intervju. Han menar att man får 
kunskap genom samtal, vilket är syftet när man bedriver en intervjuundersökning54. 
Författaren säger att det har blivit mer och mer vanligt att man använder sig av kvalitativa 
intervjuer i forskning idag.  
 
Kvale tar upp tio punkter på negativa reaktioner när det gäller kvalitativa intervjuer. Vi har 
valt att ta upp några av dessa punkter och berätta varför vi ändå valt att göra kvalitativa 
intervjuer. Första punkten menar att resultatet inte blir vetenskapligt utan det är 
intervjudeltagarnas förnuft som talar. Precis som Kvale anser vi att för att man ska kunna få 
kunskaper om vad som sker i sociala sammanhang är samtalet i en kvalitativ intervju ett 
viktigt redskap. I vårt fall är det pedagogerna som har svaren på hur verksamheten fungerar. 
En annan reaktion är att kvalitativa intervjuer inte är trovärdiga, utan snedvridna. Kvale menar 
att det inte behöver vara den intervjuade som gör att resultatet blir snedvridet, utan det kan 
likaväl vara intervjuaren. När det gäller all forskning är det en/flera personer, med egna 
åsikter, som bedriver forskningen och kan därför påverka resultatet. Vi anser dock att det inte 
behöver vara ett problem, eftersom vi kommer att göra allt för att inte påverka vårt resultat. 
Det är i diskussionen som våra åsikter kommer att göra sig hörda.  
 
En tredje punkt är att den kvalitativa forskningsintervjun innehåller för få intervjupersoner, 
vilket medför att det inte blir generaliserbart. Eftersom vi har valt att undersöka hur det ser ut 

                                                 
51 K. Widerberg, Kvalitativ forskning i praktiken  (Lund: Studentlitteratur, 2002)  
52 B. Johansson och P-O. Svedner, Examensarbete i lärarutbildningen. Undersökningsmetoder och språklig 

utformning (Uppsala: Kunskapsföretaget, 2006)  
53 K. Widerberg (2002)  
54 S. Kvale (1997) 
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inom ett rektorsområde, anser vi att det inte deltagit för få personer i vår studie. Vi kan dock 
inte tala för hur det ser ut i hela landet, men det är inte vårt mål med denna studie.       
 
För att kunna styrka intervjuerna har vi även valt att göra observationer, detta i form av 
deltagande observationer. Birgitta Kullberg skriver att när man gör en deltagande observation 
växlar man mellan att vara en insider och en outsider55. Med detta menar författaren att man 
observerar samtidigt som man är en i gruppen, men även som en utomstående som ser 
gruppen ur ett perspektiv utifrån. Vi anser att deltagande observationer är bra, p.g.a. att man 
blir en medlem i gruppen vilket gör det hela mer naturligt. Kvale skriver att om det är 
människors beteende och sätt att handla i verkligheten som man vill studerar så för att få en 
mer rättvis och giltig bild bör man komplettera intervjuerna med deltagande observationer56.   
 
Våra observationer riktar sig mot gruppen som helhet och pedagogerna. Det är 
undervisningssituationerna och hur man arbetar med läs- och skrivutveckling som är av vårt 
intresse.  
 
 

4.2 Urval 
 
Eftersom vi båda under vår lärarutbildning har varit i kontakt med skolor där man arbetar med 
sexåringarna integrerat i skolverksamheten, har vi på så sätt kommit i kontakt med 
förskolelärare, lärare och specialpedagoger. Förskolläraren och läraren, på skola A, har båda 
lång erfarenhet av att arbeta åldersintegrerat. Denna förskollärare var med och startade den 
åldersintegrerade verksamheten och har nu arbetat med det i 13 år. Läraren var också med 
från början och har även erfarenheter från en annan skola och som förälder. Läraren har 
arbetat integrerat i ca 15 år.  
 
En annan skola, skola B, som vi kommer att besöka har vi valt p.g.a. tidigare kontakter för en 
av oss. Förskolläraren på denna skola har arbetat åldersintegrerat sedan 14 år tillbaka. 
Förskolläraren började arbeta på skolan ett år efter att de börjat med åldersintegrerad 
verksamhet. Läraren som vi har intervjuat på denna skola började arbeta samma år som 
förskolläraren, men arbetade inte som klasslärare de två första åren och har därför arbetat 
åldersintegrerat i 12 år.   
 
Dessa två skolor tillhör samma rektorsområde och har därför samma specialpedagog, därav 
intervjuade vi bara en specialpedagog.  
 
 

4.3 Procedur  
 
När vi utformade våra intervjufrågor utgick vi från våra frågeställningar57. Vi skickade 
därefter ett första utkast av intervjuguiden till vår handledare, som gav oss feedback och 
förslag på några justeringar. Efter att vi tagit del av dessa och reviderat intervjuguiden 
skickade vi återigen den till handledaren och fick därefter klartecken att börja med våra 
intervjuer.  
 

                                                 
55 B. Kullberg, Etnografi i klassrummet (Lund: Studentlitteratur, 2004)  
56 S. Kvale (1997) 
57 se Bilaga 1 
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Därefter besökte vi de skolor vi haft i åtanke för denna studie och förklarade för de 
pedagoger, som vi var intresserade av att intervjua, vad vår undersökning hade för syfte. Vi 
frågade om de ville ställa upp och de var alla intresserade. Specialpedagogen kontaktades via 
telefon, där denne informerades om syftet med studien och specialpedagogen valde att ställa 
upp.  
 
Vi har totalt gjort fem intervjuer, två förskollärare, två lärare och en specialpedagog. Vi 
började alla intervjuerna med att berätta om de etiska principerna som vi har tagit från 
Vetenskapsrådet58. Alla intervjuer spelades in på en bandspelare, samt att vi hade papper och 
penna tillhands för att notera viktiga uttalanden. En av oss ansvarade för att ställa frågorna 
och den andra för papper och penna. Den av oss som hade papper och penna kunde även 
komma med följdfrågor för att få ännu tydligare svar av de intervjuade. Vi är två olika 
personer, vilket medför att vi uppmärksammar olika uttalanden. Därav ansåg vi att båda skulle 
ställa följdfrågor. Dessutom anser vi att det blir ett bättre samtal om alla i rummet deltar och 
det blir inte lika stelt om en endast sitter tyst och noterar. 
 
De två första intervjuerna gjorde vi på studiedeltagarnas arbetsplats, där vi satt avskilt i ett 
litet konferensrum.  
 
Den tredje intervjun med förskollärare på skola B ägde rum i ett av skolans kontor.  
 
När vi gjorde den fjärde intervjun, för denna studie, med läraren på skola B satt vi i lärarens 
klassrum efter att skoldagen var slut. Eftersom vi satt i klassrummet visade även läraren oss 
lite material som de arbetar med när det gäller barnens läsutveckling. Detta anser vi var bra, 
eftersom vi fick en bättre bild av de material som läraren använder i sin undervisning.   
 
Den sista intervjun, med specialpedagogen, ägde rum i skolans personalrum. Där vi kunde 
sitta ostört under hela intervjuns gång.    
 
Observationerna gjordes under vår VFU, där vi använde två av fyra veckor till att koncentrera 
oss på deltagande observationer. Vi berättade för pedagogerna att vi kommer att observera 
och att det eventuellt kommer att användas i vårt examensarbete. Vi berättade också att detta 
är helt anonymt och att det var undervisningen och pedagogerna vi fokuserade på och inte 
barnen. Därefter fick vi ett muntligt samtycke av pedagogerna.   
 
Eftersom vi var båda två i klassrummet delade vi upp observationerna mellan oss, vilket 
gjorde att en observerade åt gången, medan den andre ägnade sig åt klassrumsarbetet. Vi 
valde att låta en åt gången ansvara för observationen, detta dels för att inte båda endast skulle 
koncentrera sig på att iaktta undervisningen utan även för att vi var där på VFU vilket är vårt 
tillfälle att se hela klassrumssituationen och lära oss hur det går till. Efter skoldagens slut satte 
vi oss ner och diskuterade samt förde dagbok, i ett kollegieblock, över det som hänt under 
dagen. I och med att vi var två anser vi att vi fick ut mer av observationerna, eftersom det är 
omöjligt för en att se allt. Även om det var en av oss som ansvarade för observationen fick 
den andra också intryck. Observationerna ägde inte rum hela dagen, utan vi valde att 
observera under de tillfällen som pedagogerna höll i läs- och skrivundervisningen. Självklart 
fick vi med intryck från hela skoldagen som vi skrev ner i dagboken, men tyngden lades vid 
läs- och skrivundervisningen.  
 
                                                 
58 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning [www]. 
Tillgänglig från http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf . Hämtat 30 mars 2007.  Se förklaring s. 16 
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Efter att vi har bestämt oss för att använda de deltagande observationerna i examensarbetet 
berättade vi detta för pedagogerna i fråga och de gav sitt samtycke. 
 
 
4.4 Databearbetning 
 
Efter varje intervju renskriver vi dem ordagrant i ett Worddokument och skrev därefter ut den 
i pappersform. Efter renskrivningen läste vi båda igenom intervjuerna, diskuterade 
tillsammans och markerade med en röd bläckpenna i intervjuutskriften var vi tyckte att vi fick 
svar på våra frågeställningar.  
 
Efter att vi bestämt att observationerna skulle ingå i vår studie, tog vi fram dagboks- 
anteckningarna och började bearbeta det som var av intresse.       
 
 
4.5 Forskningsetiska principer 
 
Vetenskapsrådet har givit ut en skrift som tar upp fyra huvudkrav som man ska ta hänsyn till 
vid forskning59. Dessa fyra krav, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
och nyttjandekravet, kommer vi att ta hänsyn till i vår undersökning. Nedan följer en 
sammanfattning av dessa krav. 
 
Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens 

syfte
60

. Detta krav innebär att vi måste informera uppgiftslämnarna om vad undersökningen 
går ut på, dvs. syftet, samt att det är frivilligt att delta och att de har rätt att avbryta  
undersökningen.  
 

Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan
61

. Detta krav 
liknar föregående krav, men det här innefattar även att man måste ha samtycke av t.ex. 
vårdnadshavare om de undersökta är under 15 år. Vi kommer att ta hänsyn till detta krav och 
respekterar om någon inte vill ställa upp på en intervju. Vi behöver dock inte ha något 
samtycke med någon vårdnadshavare eftersom vi inte kommer att intervjua någon person 
under 15 år.  
 
Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan 

ta del av dem
62

. Alla uppgifter som vi kommer att ta del av genom vår undersökning kommer 
att stanna hos oss. De personer som deltar i vår undersökning kommer att avidentifieras och 
på så vis bli anonyma i vår rapport.  
 
Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål

63
. Alla 

uppgifter som vi får in i vår undersökning avser endast oss och denna undersökning. 
Uppgifterna kommer inte att användas för något annat syfte. Vi kommer att förstöra banden 
från intervjuerna när studien är avslutad.  
 
                                                 
59 Vetenskapsrådet. S. 7-14 
60 A.a. 
61 A.a. 
62 A.a. 
63 A.a. 
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Den första etiska principen, om att informera om studiens syfte, delgav vi de intervjuade om 
när vi först tog kontakt med dem och gick även igenom den innan intervjun började. Vi 
informerade även dem, innan intervjun började, att det var frivilligt att ställa upp och att de 
fick avbryta intervjun när de ville, att de kommer att vara helt anonyma, att alla uppgifter 
endast är avsedda för oss och denna undersökning samt att kassettbandet kommer att förstöras 
när studien är klar. Därefter fick vi ett muntligt samtycke från intervjudeltagarna.  
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5. Resultat 
 
I detta kapitel kommer ni att få ta del av det fakta som har kommit fram genom de kvalitativa 
forskningsintervjuerna samt vad som har visat sig genom de deltagande observationerna som 
har genomförts. Intervjuerna redovisas genom rubriker som utgår från studiens 
frågeställningar och observationerna kommer att få en egen rubrik. Texten som går att läsa 
under varje rubrik är en redogörelse av varje pedagogs syn och tankar kring våra 
intervjufrågor. Vi har redovisat pedagogerna var för sig. Under varje redovisning av 
pedagogernas svar går det att läsa en sammanfattande analys av resultatet.   
 
 
5.1 Pedagogernas syn på integreringen och dess betydelse för elevernas läs- 
och skrivutveckling 
 
5.1.1 Skola A - Förskolläraren 
 
Förskolläraren menar att sexåringarna inte har blivit bättre på att läsa och skriva genom att de 
börjar skolan tidigare. Det är snarare hela samhället som har påverkat. Idag kan många 
sexåringar redan läsa när de kommer till skolan. För 15 år sedan var det inte så många sex- 
och sjuåringar som kunde läsa när de började skolan. Förskolläraren menar att man förr inte 
var lika medveten om att barnen behövde kunna läsa och skriva. De vinster som denne ser 
med att integrera sexåringarna är inte att de ska bli bättre läsare och skrivare, utan snarare 
tryggheten64. Förskolläraren anser att det viktigaste inte är att sexåringarna ska lära sig läsa 
och skriva, utan menar snarare att det är påtryckningarna från föräldrarna och barnen själva 
som gör att läsa och skriva har blivit en stor del i verksamheten. Förskolläraren säger, så fort 

man hör ordet skola då ska man sitta och jobba och lära (vår anm.) sig någonting
65. 

Förskolläraren menar att föräldrarna och andra vuxna tror att man inte lär sig genom att leka, 
vilket denne tycker är tråkigt, eftersom förskolläraren vet hur värdefull leken är. Föräldrar 
tycker att man i skolan ska fokusera på att lära sig läsa, skriva och räkna, eftersom de anser att 
barnen redan kan leka.  
En fördel som förskolläraren tog upp under intervjun var att sexåringarna lär sig tänka och 
prata på ett annat sätt när de hör hur sjuåringarna pratar och deras sätt att tänka. 
Förskolläraren menar att barn lär av varandra och det är något man bör ta tillvara på. 
 
5.1.2 Skola A - Läraren 
 
Läraren anser sig inte ha tillräckligt med kunskaper för att tycka till om hur mycket 
integreringen påverkar elevernas läs- och skrivutveckling. Att sexåringarna redan har börjat 
skriva då de kommer till skolan, anser läraren inte beror på integreringen, utan på 
informationssamhället. Denne tycker att man kan säga att nivån har höjts på vad man kan i 
olika åldrar. Läraren säger dock att i och med att sexåringarna kommer in i klassrummet ser 
de sjuåringarna och det kan leda till att de får en lust att lära. En skillnad som läraren kan se är 
att man kollar upp elevernas utveckling mer nu. Skola A använder sig av 
Läsutvecklingsschema (LUS) och portfolio redan med sexåringarna. Det gör att läraren har en 
bättre bild av elevernas kunskaper redan innan de börjar första klass.  
 

                                                 
64 se rubrik nedan, Betydelsen av integreringen för sex- och sjuåringarnas skolsituation, enligt pedagogerna i 
studien s. 24 
65 se Bilaga 2 
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5.1.3 Skola B - Förskolläraren 
 
Förskolläraren anser att barnens läs- och skrivförmåga inte påverkats av integreringen. Det är 
snarare det massmediala och samhället som gör att barn kan läsa och skriva tidigare idag. Förr 
skulle man inte kunna läsa och skriva när man började skolan, eftersom skolan då inte hade 
något att göra. Skolans uppgift var att förmedla hur man lärde sig läsa och skriva. 
Förskolläraren tycker att det är positivt att barnen lär sig läsa och skriva tidigare och menar att 
det är en utveckling. Denna utveckling har gjort att man idag, redan i förskolan, har börjat 
arbeta med t.ex. ordbilder och att de stimuleras överallt i samhället, som t.ex. skyltar i affärer. 
En fördel med integreringen enligt förskolläraren är dock att sexåringarna kommer in i en 
stimulerande skolmiljö, där läsning och skrivning finns runtomkring dem hela dagen. 
Samtidigt som eleverna inte får bli överstimulerade och tappa glöden, lusten att lära sig. 
 
5.1.4 Skola B – Läraren  
 
Läraren kunde inte svara på denna fråga eftersom denne inte har något att jämföra med. 
Skolan hade redan åldersintegrerat då läraren började arbeta och fick därför acceptera och 
köpa det konceptet. Det läraren berättade att innan sexåringarna kom in i verksamheten så 
hade lärarna på skolorna egentligen ingen kontakt med förskolorna och det är därför svårt 
enligt denna lärare att jämföra skillnader i barnens läs- och skrivutveckling.  
 
 
5.2 Sammanfattande analys av pedagogernas syn på integrering och 
betydelsen för läs- och skrivutveckling  
 
Under rubrikerna ”Sammanfattande analys” kommer vi att redovisa likheter och skillnader 
mellan pedagogerna, samt koppla dessa till vår teoretiska utgångspunkt, den sociokulturella 
teorin. 
 
5.2.1 Likheter och skillnader mellan förskollärarna  
 
En likhet mellan förskollärarna var att de inte tror att det är integreringen som har påverkat att 
barnen idag läser och skriver tidigare. De anser att det är samhället som bidragit med denna 
utveckling. I den sociokulturella teorin pratar man om praxisgemenskapen, vilket betyder att 
om man deltar i denna gemenskap, t.ex. samhället, sker lärande eftersom deltagarna har olika 
kunskaper och färdigheter66. 
 
En skillnad mellan förskollärarna var de fördelar de såg med integreringen. På skola A menar 
förskolläraren att sexåringarna lär sig tänka på ett annat sätt när de spenderar tid med 
sjuåringarna, de lär av varandra. Den sociokulturella teorin menar att en viktig aspekt i 
lärandet är att man tar tillvara på den närmaste utvecklingszonen, vilket betyder att man lär i 
interaktion med en annan som är mer kompetent. En annan aspekt från den sociokulturella 
teorin är att lärande är distribuerat, precis som en del pedagoger menar67. På skola B ser 
förskolläraren en annan fördel och det är att sexåringarna kommer in i en läs- och skrivmiljö. 
Förskolläraren på skola A svarade mer utförligt och gav därmed fler uttalande om betydelsen 
av integreringen. T.ex. att vinsterna med detta var tryggheten. Inom den sociokulturella teorin 
pratar Vygotskij om vikten av att barn får leka. Han menar att genom leken lär barn sig om 

                                                 
66 O. Dysthe (2003) 
67 A.a. 
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det sociala livet68. Det framkom även att förskolläraren på skola A betonade vikten av att 
bevara leken för sexåringarna och inte lägga för stor tyngd vid läs- och skrivinlärningen, 
vilket inte framkom av förskolläraren på skola B.   
 
5.2.2 Likheter och skillnader mellan lärarna  
 
De båda lärarna ansåg sig inte ha tillräckliga kunskaper för att svara på denna fråga. Läraren 
på skola B menar att man inte har något att jämföra med eftersom man förr inte hade någon 
kontakt med sexåringarna innan de började skolan. Läraren på skola A nämnde dock att 
barnens tidigare läs- och skrivfärdigheter beror på informationssamhället och inte på grund av 
tidigare skolstart. Precis som förskollärarna ovan beror barns tidigare läs- och skrivfärdigheter 
på den praxisgemenskap de ingår i69. Det framkom även från läraren på skola A att 
sexåringarna får en större lust att lära, samt att läraren får en bättre bild av deras färdigheter 
när de börjar i årskurs 1.  
 
 
5.3 Arbetet med läs- och skrivutveckling i åldersintegrerad förskoleklass – 
årskurs 1 
 
5.3.1 Skola A - Förskolläraren 
 
På denna skola bedriver man undervisningen i läs- och skrivutveckling åldershomogent, 
förutom i samlingar och vid naturliga situationer. 
 
Förskolläraren arbetar planerat med läromedlet Trulle70 en gång i veckan, vilket tränar den 
språkliga medvetenheten. Detta jobbar de med för att förbereda barnen inför skolstart, där de 
börjar läsa mer. Förutom Trulle arbetar man med läs- och skrivutvecklingen i olika 
sammanhang, t.ex. vid samlingar där man tränar rim, meningar, ord, stavelser och ljud. 
Sexåringarna är även med på veckans bokstav, vilket också en förberedande läsinlärning. 
Förskolläraren menar att det pågår utveckling hela tiden genom naturliga situationer. Denne 
fortsätter och anser att den förberedande träningen av språklig medvetenhet är av stor vikt. 
Trots att många sexåringar idag kan läsa finns det barn som inte kan t.ex. rimord, de hör inte 
att det låter lika. Förskolläraren säger även att förskolan påverkas av skolan och snappar upp 
idéer som de kan använda sig av i leken, t.ex. att skriva i leken.   
 
5.3.2 Skola A - Läraren 
 
Läraren berättar att skillnaden idag är att man möter barnen på deras egen nivå oavsett ålder. 
Man lämnar inte ut samma uppgifter, skoluppgifter eller läxor, till alla utan de får jobba med 
olika saker beroende på hur långt de har kommit. Detta har medfört att undervisningen blivit 
mer flexibel och mindre lärarstyrd. En svårighet som läraren ser med integreringen när det 
gäller läs- och skrivutveckling är att det är svårare att ha genomgångar idag. Läraren vill 
kunna tillföra någonting för alla i klassen. När barnen börjar första klass kollar läraren igenom 
LUS-schemat från förskoleklassen, så att denne vet ungefär vart barnen befinner sig i sin 
utveckling. Därefter gör läraren en egen diagnos, eftersom läraren menar att man kan bedöma 
olika, som hjälper denne att utforma den individualiserade planeringen. Läraren berättar att 

                                                 
68 G. Lindqvist (1996) 
69 O. Dysthe (2003) 
70A-M. Bryntse och A. Palmkvist, Trulle-material, (Malmö: Gleerups) 
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man i denna klass inte använder sig utav en metod, utan blandar flera olika metoder bl.a. 
Storbok, LTG, helordsmetod och ljudning. Läsningen börjar barnen med på en gång, de 
använder både Storbok och vanliga böcker. Eleverna läser ur böcker på den nivå de befinner 
sig på. Läraren berättar även att varje vecka introduceras en ny bokstav, vilket både sex- och 
sjuåringarna får ta del av. Sjuåringarna jobbar dock vidare, genom LTG. Genom elevernas 
egen planering får de träna på att skriva bokstäver och ord, beroende på vilken nivå de 
befinner sig på. Ett problem som uppstår p.g.a. att barnen redan innan skolstart börjat skriva, 
anser läraren, är att de har lärt sig fel, de skriver bokstäverna åt fel håll, och det är svårt att 
lära om barnen.    
  
5.3.3 Skola B - Förskolläraren 
 
Den här skolan arbetar både åldershomogent och åldersblandat när det gäller elevernas läs- 
och skrivutveckling.  
 
Förskolläraren berättar att denne inte har någon direkt planerad läs- och skrivundervisning 
med sexåringarna. Förskolläraren menar att läsningen och skrivningen kommer in mer 
naturligt och säger: 
 

Vi har ju ingen direkt läsinlärning, i sexårsgruppen. Under dom timmar de är rent sexårsgruppen är det 

ingen planerad läs- och skrivinlärning. Men, det blir ju det i alla fall för vi skriver ju och ritar i 

måndagsboken, där börjar dom ju identifierar, de härmar och skriver efter osv. många kan ju skriva 

ganska mycket. Och sen så har vi ju veckans bokstav som vi får genom att se fem myror och då är det ju 

veckans ramsa och då söker dom ju saker på den bokstaven och så har vi ju då ett bord där vi lägger 

grejerna. Det är ju som veckans grej.
71

  

 
Mycket av sexåringarnas läs- och skrivinlärning sker utan att de tänker på det, menar 
förskolläraren. Små saker som t.ex. efter att barnen ritat en teckning får de skriva vad det är 
de har ritat. Förskolläraren menar att det skolförberedandearbetet ska ske på lekens villkor 
annars blir det, ”tårta på tårta”, eftersom sexåringarna har klassrumsarbete tillsammans med 
ettorna. Förskolläraren säger att läs- och skrivundervisningen på denna skola inte grundar sig 
på en metod, utan de blandar. Detta för att alla barn lär sig på olika sätt. De metoder som 
nämns i intervjun är LTG, ljudning och ordbilder.   
 
I intervjun framkom att förskolläraren vill att det ska finnas mer förskolepedagogik i skolan, 
alltså att väcka nyfikenhet hos eleverna, att de själva tar reda på nya saker. På så sätt kan 
barnen uppleva att de själva kan se deras arbete ur ett annat perspektiv. Förskolläraren menar 
att istället för att pedagoger berättar vad och hur barnen ska göra, får barnen själva lösa 
problemet. Ett problem med detta som framkom är att många lärare, enligt förskolläraren, blir 
stressade av att inte ha kontrollen för hur lång tid saker och ting tar.  
 
5.3.4 Skola B – Läraren  
 
När det gäller undervisningen i läs- och skrivinlärning arbetar läraren med flera olika 
metoder. Läraren menar på att alla barnen är olika och det är därför viktigt att man blandar 
olika metoder. Metoder som nämns är LTG och ljudanalys. Eleverna har individuella 
arbetsscheman som de arbetar efter och det är där de arbetar med ljudanalysen i och med 
bokstavsträning. Läraren berättar att eleverna ska i sitt bokstavsarbete göra fem steg med 
varje bokstav, spåra, skriva stort (med krita), ljuda, abc-bok och läsa. Av lärarens erfarenheter 
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är ljudanalys en av de bättre metoderna när barn ska lära sig läsa och läraren menar att många 
barn behöver ljud för att lära sig läsa. Samtidigt som man inte får hänga upp sig på en metod 
eftersom barn lär sig på olika sätt. Läraren gav ett exempel på ett barn som lärt sig läsa genom 
ordbilder, den eleven ljudade inte. Ett annat material som läraren använd sig av är 
småordsburkar. Där har läraren samlat små ord utan speciell betydelse, som t.ex. och, eller, 
egentligen osv. När barnen kan läsa alla dessa menar läraren att de har kommit en bra bit på 
vägen i sin läsutveckling. Genom att använda sig av LUS dokumenterar läraren elevernas 
läsutveckling. Det som beskrivits ovan rör sjuåringarna i klassen, men eftersom sexåringarna 
tillbringar tid i klassrummet varje dag så har även de ett litet arbetsschema. Läraren säger att 
det inte finns några pengar för läromedel för sexåringarna, därför använder man sig av olika 
arbetsblad till dem. Om det finns någon sexåring som har kommit långt i sin läs- och 
skrivutveckling kan även de börja på sjuåringarnas arbetsschema.  
 
Läraren anser att det är mycket svårare och att det tar mer tid att arbeta med läs- och 
skrivundervisning i en åldersblandad klass eftersom det kräver mer planering p.g.a. de olika 
utvecklingsnivåerna hos eleverna. En svårighet som inte finns i en åldershomogen klass som 
läraren kan se är att ha genomgångar. Läraren menar att om man ska ha en genomgång när 
sexåringarna är inne i klassrummet måste man först sätta igång dem och sedan ta 
genomgången. Läraren menar att detta kan bli jobbigt dels för sexåringarna som blir störda i 
deras arbete, men även för ettorna om sexåringarna behöver hjälp från läraren.      
 
 

5.4 Sammanfattande analys av arbetet med läs- och skrivutveckling 
 
5.4.1 Likheter och skillnader mellan förskollärarna 
 
Båda förskollärarna menar att förskoleklassens huvuduppgift när det gäller läs- och 
skrivutveckling är att det ska vara förberedande inför skolstart. De pratade även om att 
inlärningen för sexåringarna helst sker i naturliga situationer. Skillnaden är att skola A 
använder sig av ett läromedel, medan skola B inte har något läromedel. Sexåringarna på skola 
B är inne i klassrummet med sjuåringarna mer än de är på skola A. På skola B anser 
förskolläraren att mer förskolepedagogik ska införas i skolverksamheten. Förskolläraren på 
skola A anser att man kan ta idéer från skolans verksamheten in i förskoleklassen genom 
leken.  
 
5.4.2 Likheter och skillnader mellan lärarna 
 
Båda lärarna anser att det är svårt att hålla genomgångar i en åldersintegrerad klass. De 
använder sig även av LUS-schema för att kartlägga elevernas läsutveckling och båda menar 
att det är viktigt att använda sig utav olika metoder för att nå alla elever. Lärande sker, enligt 
den sociokulturella teorin, bl.a. genom att kunskap medieras via människor eller verktyg, som 
t.ex. böcker eller läromedel72. Lärarna arbetar individualiserat med arbetsscheman/planering. 
De använder sig även utav LTG där alla elever arbetar tillsammans. Det måste finnas en 
balans mellan den individuella och den sociala miljön, detta för att lärande sker både inom 
individen men är även beroende av det yttre, den sociala miljön73.  
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Läraren på skola A menade att barns som lär sig skriva innan skolan ofta lär sig fel, vilket är 
ett problem. Läraren på skola B anser att det är mer tidskrävande att arbeta åldersintegrerat 
p.g.a. att det kräver mer planering.  
 
 
5.5 Betydelsen av integreringen för sex- och sjuåringarnas skolsituation, 
enligt pedagogerna i studien 
 
5.5.1 Skola A - Förskolläraren 
 
I intervjun framkom att förskolläraren anser att man måste vara medveten om att barn i 
åldersblandade klasser är olika mogna. Något positivt med detta är att barnen inte har samma 
press på sig som förr, när alla i ettan arbetade med samma innehåll och alla skulle vara på 
samma ställe samtidigt osv. Idag jämförs inte barnen med sin åldersgrupp. En svårighet kan 
dock vara att det är en ganska stor skillnad på en mogen sjuåring och en omogen sexåring. 
Detta medför att förskolläraren ibland kan känna att det ställs för höga krav på sexåringarna. 
Förskolläraren säger, Man kan liksom inte tro att en omogen sexåring ska kunna sitta i 

samlingen lika länge som en mogen sjuåring
74.  Förskolläraren tycker att man blir mer 

medveten om detta, ju längre man håller på. Förskolläraren påpekar att sexåringarna inte har 
skolplikt och de behöver få leka, att man som förskollärare inte låter skolan ta över. 
Förskolläraren känner en stolthet över att de prioriterar och låter sexåringarna leka så mycket 
som de gör, fastän de har en integrerad verksamhet. Samtidigt som sexåringarna har 
möjligheten att jobba tillsammans med sjuåringarna om de är mogna för det och att de 
sjuåringar som inte klarar av att jobba en hel dag har möjligheten att leka mer med 
sexåringarna. Förskolläraren menar även att det är genom leken som pedagogerna ser hur 
barnen mår. 
 
Förskolläraren tycker att sexåringens skolvardag har blivit mer inrutat idag än vad den var 
förr. Med det menar förskolläraren att förr var det mer fritt. Idag följer sexåringarna ett 
schema, där raster och luncher är inplanerade. Detta tycker förskolläraren är negativt eftersom 
de måste avbryta sin lek. Även om de får leka färdigt påverkas barnen när de ser att de andra 
är ute på rast.  
 
De fördelar förskolläraren nämner är att de är fler pedagoger med olika kunskaper och 
kompetenser. Detta medför att barnen får mycket mer än om endast en pedagog har ansvaret. 
Förskolläraren anser att det är positivt att sexåringarna är integrerade i skolan, eftersom steget 
in i skolan då inte blir lika stort och de vet att hon finns kvar. Det som har påverkat sjuåringen 
när de börjar skolan är att de redan har fått tryggheten i lokalerna och bland personalen. 
Förskolläraren menar att bara lokalerna i sig är skrämmande för nybörjare och att de får chans 
att skolas in i skolan under ett helt år och blir därför tryggare i skolmiljön.  
 
5.5.2 Skola A - Läraren 
 
Under intervjun berättade läraren att vinsten med att sexåringarna integreras inte är att de ska 
lära sig läsa, skriva och räkna utan att i förskoleklassen ska de jobba med den sociala biten, 
vilket man gör genom leken. Läraren poängterar även att leken är viktig att bevara och att 
även sjuåringarna bör ha lek för att för att fortsätta utveckla den sociala empatin. Läraren 
säger, Då man vet vad som ligger bakom leken då börjar man fundera och tänka att det här 
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måste vi vara rädd om
75. Läraren anser att även lärare, inte endast förskollärare, bör ha 

kunskap om leken och hur viktig den är för barnens utveckling, både socialt och 
kunskapsmässigt. Läraren kom även in på fördelen med att pedagogerna arbetar tillsammans, 
med olika kompetenser, vilket gynnar barnen. Läraren menar att alla ser barnen på olika sätt, 
läraren fokuserar mer på skolprestationerna och förskolläraren på den sociala biten, och 
tillsammans blir det en helhet.  
 
5.5.3 Skola B - Förskolläraren 
 
Förskolläraren berättade under intervjun att det är viktigt att man bevarar 
förskolepedagogiken och att man inte låter skolan ta över allt. Detta måste man enligt 
förskolläraren vara medveten om när man planerar, att man även tar in leken i 
undervisningen, vilket leder till att skoltänket inte tar över. Samtidigt låter man även 
sjuåringarna ta del av leken i sin undervisning, vilket är positivt. De försöker få in leken varje 
dag och i naturliga situationer, för sexåringarna. Anledningen till att förskolläraren vill bevara 
leken har att göra med att i leken finns mycket av barnens sociala utveckling. Förskolläraren 
säger: 

 

För de håller ju på att bli ett handikapp idag i skolan, att man inte kan turtagning, man kan inte 

ordningsföljd då man leker, man kan inte läsa, man kan inte koda av i leken egentligen faktiskt och det är 

ju tråkigt. Och de är ju nånting som man som vuxen aldrig styrde förut nästan, för det löste sig själv, men 

idag måste man in och peta så mycket. Och då kände vi att man kanske, man behövde träna mycket på 

det. 76   
 
Under intervjun kom det även fram de fördelar som förskolläraren ser med åldersintegrerat 
vilka att barnen hjälper och utvecklar varandra. Barnen har alltid någon de kan vara med 
eftersom alla känner alla oavsett åldersgrupp. Förskolläraren menar att det alltid finns någon 
på samma mognadsnivå vilket leder till att alla kan känna att de har en kompis på skolan. 
Eftersom skolan är åldersintegrerad lär sig de mindre barnen av de äldre barnens kunskaper 
och färdigheter. På så sätt får sexåringarna mycket gratis. Slutligen poängterar förskolläraren 
att man inte ska ha åldersintegrerat för åldersintegrerandets skull, det måste finnas en tanke 
med det. Samtidigt som de på denna skola styr sin åldersintegrering efter barnantalet. Detta 
leder till att pedagogerna på skolan måste vara flexibla, eftersom barnantalet styr 
utformningen av integreringen. Det kan se olika ut från år till år.   
 
5.5.4 Skola B – Läraren  
 
Under intervjun framkommer vid ett flertal tillfällen att läraren är väldigt negativ till att ha 
åldersblandade klasser. En anledning till detta var att läraren har varit och lyssnat på en 
föreläsning där en kvinnlig forskare pratat om åldersintegrering i skolan. Forskaren hade inte 
funnit något positivt med att åldersintegrera, förutom att de äldre barnen tycker om att hjälpa 
de yngre. Forskaren hade berättat att ingenting tydde på att integreringen var bättre eller 
sämre för inlärningen samt att de saknade kamrater. Läraren hade samma åsikt som forskaren 
och instämde med henne. Att eleverna saknar klasskamrater är något som läraren sett själv 
under sina arbetsår på denna skola. I samband med att läraren pratar om detta berättas att 
anledningen till att åldersintegreringen startade på denna skola var det minskade barnantalet. 
Detta medför enligt läraren att barn inte har så många klasskamrater i samma ålder. Dessutom 
menar läraren att barnen byter klasskamrater fram och tillbaka, samt att integreringen medför 
att det blir många olika grupperingar av barnen. Med grupperingar menar läraren att man 
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delar upp barnen, trots åldersintegreringen på så sätt att t.ex. sexåringarna går iväg och ettorna 
stannar kvar i klassrummet. Läraren säger:  
 

det är ju så det har varit hela tiden sen jag börjat här så det har ju egentligen bara kallats åldersblandat 

men inte mer än att det stått på papper. Det har ju varit så mycke spring. Jag längtar till den dagen då 

jag få ha en åldershomogen klass
77

.   

 
Läraren påpekar dock att om man arbetar ålderintegrerat så är det bättre att dela upp barnen i 
klasser om 0-1: or och 2-3: or. Anledningen till detta är för att spridningen annars blir för stor 
mellan eleverna. Ett exempel är att om en elev i årskurs 3 är svagare än en elev i årskurs 1, 
måste enligt läraren vara väldigt jobbigt för eleven i årskurs 3. Att vara svagast i en 
åldershomogen årskurs 3 känns inte lika hårt som att vara svagast i en åldersblandad 0-3:a.  
 
 

5.6 Sammanfattande analys av integreringen för sex- och sjuåringarna 
 
5.6.1 Likheter och skillnader mellan förskollärarna 
 
Båda förskollärarna menar att det är viktigt att man bevarar förskolepedagogiken, framförallt 
leken, så att inte skolans pedagogik tar över. Detta är enligt dem båda att ha i åtanke när man 
planerar. De anser även att det är positivt att sjuåringarna får lek under skoltid och att leken 
medför en social utveckling, precis som den sociokulturella teorin förespråkar78.  
 
Förskolläraren på skola A menar att det kan vara stor skillnad på en sex- och sjuårings 
mognadsnivå, att man inte kan kräva lika mycket från dem. Förskolläraren på skola B menar 
att olika mognadsnivåer är positivt, eftersom eleverna alltid har någon att vara med.  
 
5.6.2 Likheter och skillnader mellan lärarna 
 
Lärarna tycker inte lika, när det gäller sex- och sjuåringarnas skolsituation. Läraren på skola 
A ser integreringen mestadels positiv, medan läraren på skola B är negativ till det. Skola A: s 
lärare, till skillnad från läraren på skola B, pratar mycket om leken och dess betydelse. Lekens 
betydelse nämner Vygotskij som en viktig faktor för att barnen där lär sig skilja mellan fantasi 
och verklighet. Genom fantasin tillsammans med tidigare erfarenheter får barnen nya 
kunskaper kring hur verkligheten fungerar79.  
 
 
5.7 En specialpedagogs tankar om integreringens betydelse för läs- och 
skrivsvårigheter 
 
Specialpedagogen vågade inte säga om integreringen av sexåringarna har någon betydelse för 
barnens läs- och skrivsvårigheter. Eftersom specialpedagogen arbetar med barnen från ett år 
t.o.m. sju år menar denne att man inte tittar på om barnen har några läs- och skrivsvårigheter. 
Det man koncentrerar sig på är barnens språkutveckling och specialpedagogen anser sig 
därför inte ha några belägg för att avgöra om det har blivit någon skillnad. Specialpedagogen 
berättade dock att förskollärarna kontrollerar den språkliga medvetenheten med varje ny 
sexårsgrupp på hösten. Detta menar specialpedagogen att man måste ha för att vara läs- och 
                                                 
77 se Bilaga 2 
78 G. Lindqvist (1996) 
79 A.a. 



 

 27 

skrivmogen. Har förskollärarna några funderingar kring något barn kontaktas, efter 
medgivande av föräldrar, specialpedagogen ifråga som då går in och läser av barnets språkliga 
medvetenhet. På så sätt får pedagogerna råd från specialpedagog hur de ska gå tillväga för att 
hjälpa barnet på bästa sätt. Specialpedagogen säger även att barn med språksvårigheter oftast 
fångats upp redan i förskolan, och på så sätt vet pedagogerna i skolan oftast om att barnet har 
svårigheter. Denna information får dock endast föras vidare om de har fått föräldrarnas 
medgivande.  
 
Under intervjuns gång kom vi in på frågan om barn i läs- och skrivsvårigheter ökar eller 
minskar, eftersom det går att läsa olika resultat i både böcker och tidningar. Specialpedagogen 
hade en tanke kring detta, som var att man på förskolor har blivit mer medvetna och på så sätt 
upptäcker man tidigare barn i svårigheter. En annan tanke var att gruppstorlekarna har ökat 
och att varje barn får mindre tid med förskolläraren. Det kan även vara så att tempot i 
samhället överhuvudtaget har ökat, föräldrarna har inte lika mycket tid över till att läsa och 
prata med sina barn, menar specialpedagogen och poängterar att detta endast är några tankar 
och att det inte finns några riktiga belägg för det. Specialpedagogen anser att det är viktigt att 
barnen får tid till att sitta och samtala och läsa tillsammans med vuxna, eftersom det är guld 
värt för barnens utveckling.     
 
 
5.8 Sammanfattande analys av en specialpedagogs tankar om integrering 
 
Lärande är, enligt den sociokulturella teorin, till grunden socialt. Det sker i interaktion med 
andra människor. Den sociokulturella teorin anser att språket och kommunikationen är det 
grundläggande för att lärande ska ske80. Specialpedagogen beskriver vikten av samtalet och 
tycker det är synd att samhället idag gör att barn inte får mer tid till att samtala med vuxna. 
Specialpedagogen nämner gruppstorlekarna på barnen som ett problem, detta för att 
kommunikationen blir lidande. Detta är även negativt enligt den sociokulturella teorin som 
menar att barn genom att lyssna, samtala och härma får nya kunskaper och färdigheter, vilket 
kräver att möjligheten till kommunikation finns. Gruppstorlekarna påverkar även det situerade 
lärandet, eftersom denna aspekt betyder att situationen där man lär och hur man lär är 
avgörande för att lärande ska ske81.  
 
 
5.9 Redovisning av observationerna, skola A 
 
Här kommer vi att redovisa det vi har sett under observationerna. Dessa observationer är 
gjorda på skola A.  
 
5.9.1 Förskollärarens undervisning 
 
En gång i veckan hade sexåringarna läs- och skrivundervisning med hjälp av läromedlet 
Trulle. Förskolläraren använde sig av en Storbok, som de arbetade med i hela gruppen och en 
arbetsbok, där eleverna arbetade enskilt. Förskolläraren började lektionerna med Storboken 
som en genomgång av det som skulle komma i veckans kapitel i arbetsboken. Då vi 
observerade var det ljud och sammansatta ord som gicks igenom. I arbetsboken fick eleverna 
arbeta enskilt och i sin egen takt, dock längst till att ett nytt kapitel började. Detta för att 
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förskolläraren ville hålla ihop gruppen så mycket som möjligt. Eleverna tyckte det var roligt 
att arbeta med Trulle-boken.  
 
Sexåringarnas dag var uppbyggd kring leken. Leken bestod av vad man kan kalla den fria 
leken, men ibland syntes det tydligt att förskolläraren hade en medveten tanke bakom. Ett 
exempel var när de delade upp eleverna så att flickorna fick vara där pojkarna vanligtvis 
brukade vara och tvärtom. Detta för att eleverna skulle få möjlighet utveckla sin lek.  
 
5.9.2 Lärarens undervisning 
 
Läraren hade arbetsscheman till alla sjuåringar, där arbetet var upplagt efter varje elevs 
utveckling. Läraren skrev tillsammans med eleverna en ny planering varje vecka eller när 
barnen var färdiga med den gamla planeringen. Detta gjorde att alla elever var på olika ställen 
i sitt arbetsschema. Läs- och skrivundervisningen var uppbyggt efter bokstavsarbete som 
innehöll spåra bokstäver, skriva stora och små bokstäver dels på tavlan och på papper, läsa 
veckans bokstavsberättelse, arbetsblad för bokstäverna, bokstavsboken samt fem minuters 
läsning varje dag ur enskild bok.  
 
På elevernas arbetsschema fanns det 40 minuters lek som de fick bestämma över när de ville 
använda. De kunde dela upp leken hur de ville, fast läraren kunde säga nej om eleverna 
behövde arbeta med klassrumsarbetet. Det vi såg var att många elever stressade igenom 
arbetet för att få leka istället. Förutom de 40 minuters lek som eleverna ansvarade för i sitt 
arbetsschema hade sjuåringarna 40 minuter inplanerad lek varannan vecka.       
 
De arbetade väldigt individuellt och eleverna fick alltid vara med och bestämma t.ex. vilken 
bokstav de skulle arbeta med under veckan. Detta gjorde att alla barn arbetade med olika 
bokstäver.  
Varje dag läste eleverna minst fem minuter. Alla elever skulle läsa oavsett hur långt i 
läsutvecklingen de kommit. De elever som inte kunde läsa fick bläddra i en bok för att 
bekanta sig med skriftspråket.   
 
Veckans bokstav presenterades genom LTG-metoden för sjuåringarna. Elevernas 
bokstavsarbete var inte bundet till veckans bokstav som presenterades i alfabetisk ordning.  
Eleverna samlades framför tavlan där läraren hade en bokstavslåda, som innehöll olika saker 
som började på veckans bokstav. Därefter fick varje elev säga en mening som innehöll något 
ur bokstavslådan. Läraren skrev meningen som avslutades med: sa, X. När alla elever sagt sin 
mening läste de tillsammans igenom berättelsen. Efter det fick eleverna gå fram en och en och 
ringa in favoritordet som de kunde läsa. Läraren skrev vid senare tillfälle ut veckans berättelse 
som var sjuåringarnas läxa till veckan efter, då de fick läsa och ringa in det de kunde läsa för 
läraren.       
 
5.9.3 Pedagogernas gemensamma undervisning 
 
Båda pedagogerna ansvarade för morgon- och slutsamlingarna där alla elever i klassen var 
samlade. Samlingarna varade 20 respektive 30 minuter. I samlingarna tog man ibland upp 
t.ex. veckans bokstav, hur den låter, saker som börjar på den och bokstavsberättelser ur 
Trulle-serien.  
 
I samlingarna såg vi att några av eleverna, både sex- och sjuåringar, ofta tyckte att 
samlingarna var långa och därigenom blev det jobbigt att sitta still och koncentrera sig. Ibland 
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blev det så påtagligt att pedagogerna fick bryta undervisningen i samlingen för att göra någon 
rörelselek.  
Sjuåringarna gick in och var tillsammans med sexåringarna när de hade lek på arbetsschemat, 
vi såg dock aldrig att sexåringarna gick in till sjuåringarna och arbetade med något 
klassrumsarbete.  
 
 
5.10 Sammanfattande analys av observationerna 
 
5.10.1 Likheter och skillnader mellan observationerna och intervjuerna, skola A 
 
Gällande förskollärarens undervisning såg vi att sexåringarna använde sig av läromedlet 
Trulle, precis som förskolläraren sa. Det syntes i pedagogiken att leken var något som de 
prioriterade för sexåringarna, precis som förskolläraren och Vygotskij82 anser vara av stor 
vikt.  
 
I intervjun med läraren framkom inga skillnader mellan det läraren berättade och det vi har 
sett. Eleverna arbetade, precis som läraren sa, med arbetsschema större delen av dagen. Leken 
som läraren tyckte var viktig såg även vi att den fanns med i sjuåringens vardag.    
 
En skillnad som framkommit var att förskolläraren berättar att sexåringarna har möjlighet att 
gå in till sjuåringarna om de är mogna för det. Detta såg dock inte vi under våra fyra veckor 
på skolan. Förskolläraren sa även att man inte kan begära att en omogen sexåring ska kunna 
sitta i samlingar lika länge som en mogen sjuåring. Av våra observationer var det ingen 
skillnad om de var sex eller sju år när det gäller koncentration.     
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6. Diskussion 
 
Här kommer ni att få läsa en diskussion kring vårt resultat där vi kommer att väva samman 
resultatet av intervjuerna med bakgrunden, den sociokulturella teorin samt observationerna. 
Vi avslutar diskussionen med att diskutera vårt metodval och tillvägagångssätt. Vi försöker 
strukturera upp vår diskussion med underrubriker för att ge en övergriplig bild. Våra egna 
tankar kommer även att speglas i diskussionen.  
 
 
6.1 Pedagogernas syn på integreringen och dess betydelse för elevernas läs- 
och skrivutveckling 
 
Båda lärarna ansåg sig inte ha tillräckligt med kunskaper för att kunna svara på om 
integreringen påverkar barnens läs- och skrivutveckling. De menade, eftersom de inte har 
arbetat åldershomogent har de ingenting att jämföra med. Läraren på skola A var dock 
tillsammans med förskollärarna i denna studie överens om att det inte är en tidigare skolstart, i 
och med integreringen, som har bidragit till att barnen lär sig läsa och skriva tidigare idag. De 
menar på att samhället utifrån gör att barnen idag har en press på sig att lära sig läsa och 
skriva, till skillnad mot förut då skolans uppgift var att lära barnen detta. Vi kan hålla med 
pedagogerna om att samhället har en inverkan på barnen när de lär sig läsa och skriva, men 
enligt oss är det viktigt att pressen inte blir för stor. Vi anser att den praxisgemenskapen som 
barnen befinner sig i, bl.a. samhället, måste påverka barnen positivt, istället för att pressa 
dem. I skolan bör man ta tillvara på de erfarenheter barnen har från den rådande 
praxisgemenskapen för att lärande ska ske mer naturligt. Vi anser dock att den tidigare 
skolstarten borde föra med sig att barn som inte kan läsa och skriva när de börjar 
förskoleklass gynnas av detta i sin läs- och skrivutveckling och därmed ökar chanserna att lära 
sig läsa och skriva tidigare.  
 
En annan faktor som förskolläraren på skola A påpekade var att föräldrarna vill att barnen ska 
lära sig läsa och skriva när de börjar skolan istället för att leka större delen av dagen. I och 
med att föräldrarna trycker på har läsningen och skrivningen en stor del av verksamheten för 
sexåringarna. Detta tycker förskolläraren är synd eftersom leken är en viktig del i barnens 
utveckling. I läroplanen, och enligt den sociokulturella teorin, kan man se att leken ska ha en 
väsentlig del i lärandet83. Det framkommer även i litteraturen som vi har bearbetat, Heaslip 
menar bl.a. att allmänheten har den uppfattningen att skolan är till för att barnen ska lära sig 
någonting och att leken är slöseri med tid84. Precis som förskolläraren och bearbetad litteratur 
anser vi att många vuxna i samhället inte förstår vikten av leken i skolan. Vi anser att leken är 
av en betydande vikt, men det är pedagogerna på skolan som måste träda fram och informera 
om lekens innebörd för allmänheten för att deras uppfattning ska kunna förändras.    
 
Förskollärarna på båda skolorna hade olika syn på vad integreringen ger eleverna. 
Förskolläraren på skola A menade att det är bra att sexåringarna kommer in i en miljö där de 
lär sig tänka på ett annat sätt än vad de är vana vid, eftersom de lär av sjuåringarna. Efter 
intervjuerna och observationerna på skola A har vi märkt att de inte fokuserar på läs- och 
skrivundervisning med sexåringarna. Detta till skillnad mot skola B där förskolläraren anser 
att det är positivt att sexåringarna kommer in en stimulerande läs- och skrivmiljö. Vi kan hålla 
med båda eftersom även vi anser att det kan vara positivt att sexåringarna kommer in i en 
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stimulerande miljö och att de lär sig av de sjuåringar som har kommit längre i sin utveckling. 
Detta menar Vygotskij är viktigt när han pratar om den närmaste utvecklingszonen som 
innebär att människan lär sig tillsammans med andra som har kommit lite längre i 
utvecklingen85. Vi tycker att det är bra att integrera barn om man tar tillvara på de olika 
kunskapsnivåerna barnen har så att de kan hjälpa att utveckla varandra i naturliga situationer. 
Vi tycker dock att integreringen inte ska medföra att man börjar för tidigt med för mycket läs- 
och skrivinlärningen eftersom risken finns att sexåringarna inte är tillräckligt mogna. Stadler 
menar att en för tidig skolstart kan missgynna elevernas läs- och skrivutveckling86. Vilket 
läraren på skola A och förskolläraren på skola B påpekar, eleverna får inte bli överstimulerade 
så att de tappar lusten att lära sig nya saker.  
 
Det vi ifrågasätter är, om förskolepedagogiken är så bra varför flyttar sexåringarna till skolans 
verksamhet där en helt annan pedagogik råder? Pedagogerna och litteraturen vi har bearbetat 
tyder på att leken ger den bästa inlärningen för sexåringarna. Vi undrar av vilken anledning 
sexåringarna ska in i skolan om de ändå utvecklas genom leken på förskolan på ett positivt 
sätt. Genom att man integrerar sexåringarna i skolverksamheten kommer de att påverkas av 
den rådande skolkulturen, vilket inte går att komma ifrån, enligt oss. Vad är då anledningen 
till att sexåringarna ska integreras i skolan om de inte ska ha någon ”undervisning”? Enligt 
vårt sätt att se på saken behöver detta inte vara något negativt, men man får inte låta 
skolkulturen ta för stor plats så att förskolepedagogiken hamnar i skymundan. Vi anser att det 
handlar om att ge och ta. Det måste finnas en balans mellan båda verksamheterna eftersom 
dem tillsammans bildar en verksamhet genom integreringen.    
 
 
6.2 Arbetet med läs- och skrivutveckling i åldersintegrerad förskoleklass – 
årskurs 1 
 
Ett uttalande, från läraren på skola A, som vi reagerade på var att det är ett problem att barnen 
lärt sig skriva innan skolstart eftersom de kan lära sig fel. Läraren menade att det är svårt att 
lära om barnen, vilket vi anser är ett väldigt litet problem. Även om barnen har lärt sig fel så 
är det viktiga att barnen lär sig. Vi kan förstå läraren till viss del, det är lättare att skriva på 
det ”rätta” sättet. Samtidigt anser vi att de flesta barnen själva kommer att upptäcka det lättare 
sättet att skriva på, så vad spelar det egentligen för roll hur barnen börjar skriva? I årskurs 1 är 
det viktigaste, enligt oss, att barnen upptäcker och ser bokstävernas utformning. Det spelar, 
enligt oss, ingen roll hur man börjar skriva bokstäverna. Vi menar dock att man inte ska 
blunda för barnens sätt att skriva på, men som vi sagt tidigare måste man ge barnen tid att 
själva upptäcka hur man skriver bokstäverna. Som pedagog måste man dock vara 
uppmärksam på barnens sätt att skriva för att kunna hjälpa barnen om de själva inte upptäcker 
det lättaste och enligt skrivläran det ”rätta” sättet tids nog.   
 
Hur förskollärarna arbetade med läs- och skrivutvecklingen skilde sig mellan skolorna. Skola 
A använde ett läromedel, medan skola B inte använde sig utav läromedel men tränade den 
språkliga medvetenheten ändå bl.a. genom språklekar. Båda poängterade att läs- och 
skrivutvecklingen ska ske naturligt och på lekens villkor. Förskolläraren på skola A använde 
sig utav läromedlet som en förberedelse inför skolstarten, eftersom den språkliga 
medvetenheten är viktig för läs- och skrivinlärningen. Förskolläraren på skola B menade att 
läromedel inte behövdes eftersom sexåringarna går in i klassrummet och arbetar. Ahl skriver 
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att det inte är förbestämt vad den skolförberedande undervisningen ska innehålla87. Vilket 
visade sig i vårt resultat. Läromedel eller inte, vi anser att det viktigaste är att sexåringarna får 
träna den språkliga medvetenheten. Tillvägagångssättet är oväsentligt, enligt oss, huvudsaken 
man har en tanke och ett mål med det man gör som pedagog. Vi som blivande lärare kan dock 
känna att det kan vara lättare att utgå från ett läromedel. Det kan vara lättare att få en 
överblick och på så sätt känna att man får med allt viktigt. Förskolepedagogiken går ut på att 
sexåringarnas verksamhet ska vara på lekens villkor, därför tycker vi det är viktigt att man 
använder sig av språklekar, vilket båda förskollärarna gör, och liknade arbetssätt även om 
man har ett läromedel. Det vi menar med detta är att läromedlet inte ska styra 
sexårsverksamheten, utan det ska vara ett skolförberedande inslag. Språklekar och liknande 
aktiviteter kommer mer naturligt i den skolförberedande undervisningen i och med att det sker 
på lekens villkor. Vi anser att ju större erfarenhet man har desto lättare blir det att arbeta utan 
ett läromedel eftersom man då har mer kunskaper i ryggsäcken. En tanke vi dock har om 
läromedel är att det kan vara bra att sexåringarna får använda sig utav det och på så sätt är de 
bekanta med att arbeta på detta sätt då de börjar skolan. Det som framkom i båda intervjuerna, 
och under våra observationer på skola A, som vi anser är positivt med båda skolorna är att 
förskollärarna arbetar mycket med den språkliga medvetenheten. Ahl skriver att pedagoger i 
skolan inte har så stor förståelse av betydelsen med språklig medvetenhet88. Detta tycker vi 
dock inte är ett problem i det rektorsområde som ingick i vår studie.  
 
Det framkom i vår studie att lärarna på båda skolorna inte använder sig av endast en metod i 
läs- och skrivutveckling, utan blandar både syntetiska och analytiska metoder. Stadler anser 
att man som pedagog inte ska använda sig utav endast en metod eftersom man ska utgå från 
hur varje barn lär sig89. Lärarna på skola A och B menade att alla barn är olika och lär sig 
därför på olika sätt, vilket leder till att man måste använda sig av flera arbetssätt i läs- och 
skrivutvecklingen. Av de erfarenheter och kunskaper vi fått under lärarutbildningen håller vi 
med lärarna och författaren om att barn lär sig på olika sätt och därav måste man använda sig 
av olika metoder. Som Stadler skriver är det hur läraren använder metoden som är avgörande 
för barnens inlärning90. Vi håller med om att det är viktigt hur man undervisar. Vi anser dock 
att det är lika viktigt att man använder både analytiska och syntetiska metoder för att alla 
elever ska få möjligheten att lära på sitt sätt, vilket också lärarna i vår studie påpekade.  
 
Lärarna i studien arbetar väldigt individualiserat med barnen genom att använda sig utav 
arbetsschema/planering. Detta för att alla eleverna är på olika utvecklingsnivåer, enligt 
lärarna. Eftersom de arbetar individualiserat anser vi att det är bra att de även arbetar med 
LTG där metoden bygger på att samtala med varandra även om man ligger på olika 
utvecklingsnivåer91. Vi har delade meningar vad gäller individuella planeringar. Det är bra 
eftersom man utgår från elevens nivå och att de får arbeta i sin egen takt. Samtidigt anser vi 
att det finns en risk med detta genom att eleverna blir för individualiserade, vilket vi tror kan 
leda till att de får svårigheter att arbeta tillsammans med andra. Den sociokulturella teorin och 
Vygotskij menar att kunskap och lärande bygger på socialt samspel och därför blir det 
negativt att barnen blir för individualiserade92. Självklart ska barnen lära sig att arbeta 
individuellt, att stå på egna ben, men vi anser precis som den sociokulturella teorin att det 
sociala samspelet är det viktigaste för barnens inlärning. Av våra observationer, på skola A, 
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91 G. Ejeman och G. Molloy (red.) (1997) 
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framkom att när sjuåringarna hade läs- och skrivundervisning, förutom en gång i veckan när 
de hade LTG, satt de vid sin plats och arbetade enskilt, det skedde inget utbyte av kunskaper 
mellan eleverna. Som vi sagt tidigare sker kunskap och lärande bäst i socialt samspel och 
Vygotskij menade att inget lärande sker utan att någon annan eller något verktyg för 
kunskapen vidare, vilket vi håller med om. Självklart lär sig eleverna något genom sin 
individuella planering eftersom kunskapen medieras genom materialet de arbetar med, men 
som den sociokulturella teorin menar är språket och samspelet mellan människor det 
viktigaste verktyget93. Det vi vill poängtera är att för att klara sig i samhället måste man 
fungera i sociala sammanhang.  
 
Integreringen för sex- och sjuåringarna skilde sig mellan skolorna. I skola A var eleverna 
endast integrerade under samlingar och vid enstaka tillfällen någon gång under veckan. På 
skola B var sexåringarna inne i klassrummet, tillsammans med sjuåringarna, och arbetade 
varje dag. Därmed får sexåringarna på skola B mer skolarbete under sin skoldag till skillnad 
från sexåringarna på skola A som prioriterade leken. Precis som tidigare forskning visar 
skiljer sig uppfattningen, mellan skolorna i vår studie, om hur sexåringarnas tillvaro i skolan 
kan se ut94. En tanke vi fick efter intervjuerna var att sexåringarnas traditionella skolarbete 
skiljer sig väldigt mycket tidsmässigt mellan skolorna. Vi kan inte säga vilket av skolornas 
sätt att lägga upp verksamheten på som är bättre, men vi anser att det borde vara samma utbud 
i sexårsverksamheten. Om man ser till sexåringarna på skola B får de mer skolundervisning 
än sexåringarna på skola A, ska det vara så? Vi menar att för allas skull borde det finns en 
tidsram för hur mycket skolarbete en sexåring ska få. Eftersom det inte är skolplikt för 
sexåringarna har de ingen skyldighet att arbeta med skolarbete, utan det ska endast vara 
skolförberedande. Skiljer det då sig så här mycket mellan skolorna, inom ett rektorsområde, 
anser vi att det blir orättvist eftersom de bör få samma utbud. Sexåringarna på skola B blir 
mer skolbarn som har skolundervisning p.g.a. att de befinner sig i klassrummet varje dag. På 
ett sätt kan man, enligt oss, säga att skola B, till viss del, har sänkt åldern för traditionell 
skolstart, vilket leder till att deras sexåringar inte går i förskoleklass utan går i skolan.  
       
 
6.3 Betydelsen av integreringen för sex- och sjuåringarnas skolsituation, 
enligt pedagogerna i studien 
 
Förskollärarna på båda skolorna hade samma åsikt om att skolan tar över förskoleklassens 
verksamhet, vilket båda tycker är negativt. De menar att man måste vara medveten om detta 
för att kunna motverka det. De anser att man ska låta leken styra undervisningen, som 
förskolläraren på skola A poängterar har sexåringarna inte skolplikt och de behöver få leka. 
Munkhammars studie visar att förskoleklassens verksamhet blir för skollik, vilket kan bero på 
att läraren inte förstår vikten av förskolepedagogiken95. Detta anser vi dock att pedagogerna 
på skola A försöker undvika genom att lära av varandra. Läraren på skola A, till skillnad från 
läraren på skola B, påpekar också att leken har betydelse även för sjuåringarna. Lindö menar 
att sexåringarnas integrering gör att leken kommer in i skolan och ska därför vara ett 
pedagogiskt verktyg96. Vi håller med författaren att man ska använda leken som ett 
pedagogiskt verktyg för de yngre barnen i skolan. Smith anser att pedagogerna i skolan bör 
stimulera barnen för att hjälpa dem utveckla sin lek97. Detta anser även vi är av stor vikt, 
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eftersom barn lätt kan fastna i en och samma lek. Under våra observationer, på skola A, 
framkom något som vi anser som positivt. Detta var att förskolläraren gick in och styrde 
barnens lek på ett positivt sätt.  
 
Trots att förskolläraren på skola B tycker att det är negativt att skolan tar över 
förskoleklassens verksamhet tillbringar sexåringarna tid i klassrummet varje dag för 
skolarbete. Vi anser att förskolläraren säger emot sig själv i och med att denne ansåg att 
skolan inte skulle ta över, men ändå tycker att det är bra att de får så pass mycket 
undervisning. Om förskolläraren på skola B anser att det är negativt, undrar vi varför inget 
görs åt sexåringarnas skolsituation. Förskolläraren har ändå ansvaret för deras tillvaro i 
skolan.  
 
Förskolläraren på skola A menar även att det är stor skillnad på sex- och sjuåringarna när det 
gäller mognad och man kan därför inte ha samma krav på barnen. Pramling Samuelsson och 
Mauritzson menar att man idag inte pratar om skolmognad eftersom man ska utgå från 
barnens utvecklingsstadier98. Skillnaden mellan författarna och förskolläraren är att den 
sistnämnda pratar om skolmognad. Vår syn på detta är att man aldrig kan ha samma krav på 
barn, åldersintegrerat eller åldershomogent. Man måste alltid utgå från barnet. Vi håller dock 
med förskolläraren om att barn är olika mogna och därmed är vissa barn kanske inte 
tillräckligt mogna att börja skolan då de gör det. Detta anser vi gälla både sex- och 
sjuåringarna, på skola A, efter att vi gjort våra observationer. Skillnaden är att med 
sexåringarna kan man släppa på kraven eftersom de inte har skolplikt, men vad gäller 
sjuåringarna är det inte lika lätt eftersom man inte kan låta en sjuåring gå iväg och leka hur 
mycket som helst i och med skolplikten. En tanke kring det här är att eftersom det finns 
sjuåringar som inte är mogna för skolan bör man kanske inte föra in sexåringarna i skolan 
p.g.a. att de är ännu yngre och en del inte alls mogna för skolvardagen. Kanske bör låta 
förskolepedagogiken råda i förskoleklassen och inte ta in skolpedagogiken.    
 
Förskolläraren på skola B anser att skolan ska lära av förskolepedagogiken, vilket också 
förskolläraren på skola A påpekar. Integreringen medför fler pedagoger med olika 
kompetenser, vilket gör att de kan lära av varandra. Pramling Samuelsson och Mauritzson 
menar att om man tar tillvara på olika kompetenser i en integrerad skola kan det främja 
verksamheten, annars kan det bli ett hinder99. I våra observationer såg vi att pedagogerna på 
skola A verkligen hjälpte varandra och tog tillvara på deras olika kompetenser. Detta visade 
sig även i Johansson och Janckes studie, där pedagogerna ansåg att samarbetet blivit bättre, 
dem emellan, i och med integreringen100. Detta anser vi är mycket positivt och en 
förutsättning för att integreringen ska fungera på bästa sätt. Enligt oss måste samarbete ske 
om man sätter ihop två verksamheter, dels för barnens skull, men även för pedagogernas 
skull. Under intervjuerna på skola B, framkom enligt oss, att det inte är mycket 
förskolepedagogik i skolan, vilket vi kan tycka tyder på ett bristande samarbete.  
 
Under våra observationer på skola A såg vi aldrig att sexåringarna gick in till sjuåringarna och 
arbetade. Detta var något förskolläraren sa var en fördel med integreringen, att sexåringarna 
kunde arbeta tillsammans med sjuåringarna om de ville. Det vi däremot såg var att 
sjuåringarna ofta stressade igenom arbetet för att få gå in till sexåringarna och ha lek. Vilket 
även Johansson såg i sin studie101. Vår synpunkt på det hela är att leken är viktig och bra. Det 
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behövs för både sex- och sjuåringar, men ska man ha lek i skolverksamheten, ska det vara 
övervägande planerad lek. Det måste finnas en pedagogisk tanke bakom den. Detta anser vi 
inte att sjuåringarna på skola A hade, utan där var det enbart fri lek. En anledning till att 
sjuåringarna på skola A stressar igenom arbetet för att få gå och ha lek kan dels vara att 
klassrummet är vägg i vägg med rummet där sexåringarna leker och att sjuåringarna både vet 
och hör att sexåringarna leker och har kul. Sjuåringarna påverkades även av varandra. Om en i 
klassen såg att kompisen gick iväg på lek blev det barnet störd i sitt arbete, eftersom det 
barnet ville leka med sin kompis. En anledning till detta tror vi kan vara att barnen själv fick 
bestämma när de skulle ha lek på sin planering. Det kan även vara en nackdel, enligt oss, att 
ha lokalerna på det här viset. Samtidigt som förskolläraren på skola A menar att sexåringarna 
lär känna lokalerna under ett helt år innan de börjar skolan, vilket leder till att både lokalerna 
och pedagogerna inte är nya när de blir sjuåringar. Detta är något som är svårt att påverka 
eftersom det är beroende av hur planlösningen ser ut i lokalerna. Det vi menar är inte att det är 
negativt att sexåringarna lär känna lokalerna inför skolstarten, utan att klassrummet ligger 
vägg i vägg med ”lekrummen”.    
 
Båda förskollärarna och läraren på skola A är i det stora hela positiva till åldersintegrering. 
Läraren på skola B ser dock negativt på integreringen. Detta p.g.a. en forskare som berättat 
om integrering och dess problematik på en föreläsning. Läraren höll med forskaren att 
integreringen inte är bra för barnen, bl.a. för att det blir många olika grupperingar för barnen 
och att det inte tillför eleverna något, samt att det blir mycket mer planering för läraren. 
Johansson och Jancke visade i sin studie att sexåringarna genom integreringen får bra 
förkunskaper102. Detta håller alla pedagoger i vår studie med om, förutom läraren på skola B. 
Vi har svårt att se att det inte ska ske några pedagogiska vinster genom integreringen. Detta 
kan bero på att vi ser lärande som något socialt och att olika utvecklingsnivåer gynnar barnen, 
precis som den sociokulturella teorin menar103. Genom intervjun framkom att läraren inte ser 
någon mening med att integrera när barnen ändå blir utspridda i skolans lokaler. Vi håller med 
läraren till viss del. Vi förstår inte varför man ska integrera om man inte arbetar tillsammans 
som en klass. Med det menar vi inte att sex- och sjuåringarna jämt ska vara tillsammans, men 
de måste ändå få känna en klassgemenskap. Det vi dock ställer oss lite frågande till är lärarens 
åsikt om att det blir många grupperingar. Enligt oss är det pedagogerna själva som kan 
påverka situationen eftersom de själva lägger upp verksamheten på det viset. En slutsats som 
vi drar i denna studie är att integreringen av sexåringarna i skolan aldrig kan medföra att 
barnen går tillsammans hela dagen. Det är inte rätt varken mot sex- eller sjuåringarna. Alla 
pedagogerna menar att man inte ska ha integrering för integreringens skull, utan det måste 
finnas en genomarbetad tanke och mening med det. Läraren på skola B ansåg däremot att på 
den här skolan var integreringen endast något som står på papper104, eftersom läraren anser att 
man grupperar barnen i olika konstellationer. Vilket medför att de inte är tillsammans så 
mycket. Integreringen på skola B står enligt oss inte bara på papper eftersom sexåringarna är 
inne i klassrummet minst en gång per dag. Trots grupperingar grundar sig ändå verksamheten 
på en integrerad förskoleklass – årskurs 1. Därför finns det, enligt oss, ännu en anledning till 
varför vi anser att samarbetet mellan pedagogerna brister eftersom förskolläraren och läraren 
har olika åsikter kring hur integreringen fungerar på denna skola.  
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6.4 En specialpedagogs tankar om integreringens betydelse för läs- och 
skrivsvårigheter 
 
Specialpedagogen ansåg sig inte kunna svara på frågan om integreringen påverkar elever i läs- 
och skrivsvårigheter eftersom det inte tillhörde specialpedagogens område. I förskoleklassen 
söker man inte efter läs- och skrivsvårigheter specifikt, utan tittar på barnens hela utveckling, 
t.ex. motorik och språk. Detta framkommer även i Björk och Libergs bok105. Eftersom 
sexåringarna befinner sig i skolverksamheten där de får läs- och skrivundervisning undrar vi 
om man inte bör titta på läs- och skrivutvecklingen även hos sexåringarna. Självklart är 
språkutvecklingen väldigt viktig när det gäller barnens fortsatta utveckling inom läsning och 
skrivning. Vi anser dock att språk-, läs- och skrivutvecklingen går hand i hand och därför bör 
allt ingå i kartläggningen av barnens utveckling. Framförallt eftersom det framgår av 
pedagogerna i undersökningen att många barn redan kan läsa och skriva när de kommer till 
skolan. Detta medför enligt oss att specialpedagogen som har ansvar för den special- 
pedagogiska delen i förskolan bör kartlägga barnens läs- och skrivutveckling redan i 
förskolan. Detta kan enligt oss hjälpa och förebygga att barn hamnar i svårigheter.  
 
Det framkom dock några tankar kring huruvida barn i läs- och skrivsvårigheter ökar eller 
minskar. Specialpedagogen menar att man idag på förskolor och skolor blir mer medvetna och 
upptäcker därför tidigare barn i svårigheter. Eftersom varken vi eller specialpedagogen inte 
har säker fakta, utan endast våra egna funderingar, kan vi inte dra några slutsatser. Vi anser 
dock att det är positivt om pedagogerna ute på förskolorna är mer medvetna och då upptäcker 
barn som är sena i språkutvecklingen tidigare. Specialpedagogen berättade att man i detta 
rektorsområde kollar upp den språkliga medvetenheten med varje ny sexårsgrupp. Detta gör 
att man uppmärksammar eventuella barn i svårigheter och därmed kan gå in och hjälpa det 
barnet. Detta finner vi mycket positivt och som Stadler menar så ju tidigare man upptäcker 
svårigheter desto bättre är det för barns fortsatta språkutveckling106. Författaren menar även 
att genom att öva fonologisk medvetenhet kan svårigheter förebyggas. Detta håller både 
specialpedagogen i vår studie och vi med om. 
 
Specialpedagogen menar att de fångar upp barn i svårigheter redan i förskolan. Detta är 
positivt enligt Björk och Liberg som anser att barn, i svårigheter, i förskolan kan hjälpas 
genom att förskolläraren har koll på vilken typ av läs- och skrivundervisning den kommande 
läraren använder sig av107. På detta sätt kan barnet bekanta sig med arbetssätten. En tanke från 
oss är att i en integrerad skolverksamhet, förskoleklass – årskurs 1, är sexåringarna en del av 
skolverksamheten och på båda skolorna som vi har undersökt arbetar förskollärare och lärare 
tillsammans i ett arbetslag. Detta anser vi är positivt eftersom pedagogerna använder sig av 
liknande arbetssätt med sex- och sjuåringarna. Björk och Liberg menar att det är positivt att 
förskolläraren vet hur läraren bedriver läs- och skrivundervisningen eftersom de då kan skola 
in sexåringarna i det arbetssättet. Vi anser att det är rimligt att förskollärare och lärare 
samarbetar på det här viset eftersom det underlättar för barnen. Barnen behöver på så vis inte 
lära sig ett nytt arbetssätt i början av skolstarten. Även om sexåringarna inte har mycket 
undervisning påverkas de ändå av undervisningsmetoderna p.g.a. att de befinner sig i 
skolmiljön och då underlättas barnens lärande. Att klyftan mellan förskoleklass och 
grundskolan minskas, om samarbetet fungerar, anser vi är något positivt både för barnen och 
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pedagogerna i skolan, dels för att barnen får en större trygghet och dels för pedagogerna redan 
känner till förskolebarnen då de börjar första klass.  
 
Ahl menar att åldersintegrerade klasser inte har någon betydelse när det gäller låg- och 
högpresterande elever, om man jämför med åldershomogena klasser108. Den känsla vi fick 
under intervjun med specialpedagogen stämmer överens med Ahls studie. Specialpedagogen 
menade, dock utan belägg, att åldersintegreringen inte hade någon betydelse när det gäller 
barn i läs- och skrivsvårigheter. Istället framkom att gruppstorlekarna har betydelse eftersom 
barnen inte får så mycket tid med pedagogerna till att samtala. Detta är något vi ser som en 
stor nackdel eftersom vi anser precis som den sociokulturella teorin att samtalet och dess 
sociala samspel är ett av de viktigaste verktygen i barnens utveckling109. Enligt den 
sociokulturella teorin får barnen nya kunskaper och färdigheter genom att lyssna, samtala, 
härma och samspela människor emellan. Det är därför, enligt oss, av stor vikt att 
gruppstorlekarna inte är för stora så att tiden finns för samtalet.   
 
 

6.5 Tillförlitlighet 
 
På skola A känner vi det resultat som vi har fått fram är tillförlitligt eftersom vi dels intervjuat 
50 % av pedagogerna inom detta arbetsområde samt att vi har gjort egna observationer som 
kan styrka eller ifrågasätta det pedagogerna har berättat. Kvale skriver att ett resultat blir mer 
tillförlitligt om man både gör intervjuer och observationer110. En sak som kan ha påverkat 
resultatet är att vi besökt pedagogerna på skolan innan intervjuerna fördes. Detta kan ha gjort 
att pedagogerna berättar om verksamheten och undervisningen som de vet att vi har sett den. 
Alltså kan det ha förekommit snedvridningar i fakta. Vi anser dock att det var bättre att vi 
gick tillväga som vi gjorde, alltså observerade innan. Dels för att en observation efter 
intervjun kan påverka lärarens undervisning i och med att de vet vad de har berättat för oss 
och vill styrka det. Det kan även vara så att om vi hade observerat i efterhand endast sökt 
bekräftelse på pedagogernas svar och därmed inte sett hela bilden av verksamheten.  
 
I och med att vi har spenderat tid med pedagogerna, på skola A, under fyra veckor vilket har 
medfört att vi fått en relation till dem. Vi anser att detta kan vara både för- och nackdelar för 
denna studie. En fördel kan vara att eftersom vi skulle vara där i fyra veckor blev vi inte några 
”forskare” som skulle göra en undersökning, utan vi var en del av verksamheten. En annan 
fördel, som vi ser det, är att pedagogerna på skolan inte kunnat dölja denna sanna bilden för 
oss under fyra veckor. En nackdel kan dock vara att eftersom vi har en relation till 
pedagogerna så blev intervjutillfällena, speciellt med förskolläraren, stela. Detta för att vi och 
pedagogerna inte är vana att föra formella samtal med varandra.  
 
Resultatet på skola B utgår vi ifrån att pedagogerna har givit oss den ”sanna” bilden, vi kan 
dock inte garantera detta eftersom vi inte varit deltagande och sett med egna ögon hur 
verksamheten fungerar. En av oss har varit på denna skola tidigare genom lärarutbildningen 
och har därför varit i kontakt med förskolläraren. Sedan det besöket har integreringen på 
skolan ändrats på det viset att sexåringarna nu är inne med sjuåringarna oftare än då en av oss 
var där. Vi anser att detta är en fördel eftersom tidigare erfarenheter för en av oss inte 
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påverkar resultatet. Med detta menar vi att vi enbart har intervjuerna som grund för hur 
integreringen fungerar på skola B.  
 
Som vi redan har skrivit i metoden är detta arbete inte gällande för hela Sverige, utan endast 
för ett rektorsområde i en kommun i Sverige. Vårt mål har inte varit att kunna generalisera, 
utan snarare få en översikt på hur man kan arbeta åldersintegrerat. Detta för att vi, som 
blivande lärare, ska få tips och idéer för hur man går tillväga när man arbetar åldersintegrerat. 
Även för att få höra vilka åsikter som pedagogerna ute på fältet har om att arbeta 
åldersintegrerat.      
 
6.5.1 Reliabilitet och validitet 
 
Våra observationer kunde ha varit bättre planerade. Under vår VFU visste vi inte exakt vad vi 
skulle fokusera på i vårt examensarbete, vi hade dock en tanke att det skulle handla om läs- 
och skrivundervisning och inlärning i åldersblandad klass. Eftersom vi inte visste exakt vårt 
syfte kunde våra observationer ha blivit mer fokuserade, istället som nu när de blev väldigt 
övergripande. Vi anser även att det hade varit en fördel om vi även hade gjort observationer 
på skola B. Anledningen till att detta inte gjordes var p.g.a. tidsbrist i planeringen. 
 
Intervjuerna med pedagogerna var upplagda på samma sätt. Vi hade formulerat några frågor 
som vi utgick från111. Under intervjuernas gång ställdes dock olika följdfrågor beroende på 
sammanhanget i de olika intervjuerna. Frågorna som innehöll undervisning, kunde vi ha 
formulerat annorlunda när det gäller förskollärarna eftersom de ansåg att de inte har så 
mycket undervisning. Anledningen till att förskollärarna missförstod oss anser vi beror på att 
de inte tänker undervisning, även om de har det, när de bedriver sin verksamhet. Att vi 
formulerade frågorna som vi gjorde kan bero på att vi är blivande lärare och har undervisning 
i vår kommande verksamhet, därmed vårt sätt att formulera oss. Med hjälp av följdfrågor fick 
vi ändå svar på det vi ville, därav anser vi inte att det var något större problem.  
 
En annan faktor som vi skulle ha kontrollerat innan vi tillfrågade våra intervjudeltagare var att 
de skulle ha haft yrkeserfarenheter både inom åldersintegrerade och åldershomogena klasser. I 
och med att vi inte kontrollerat detta blev en del intervjufrågor svåra att besvara för lärarna, 
detta p.g.a. att de inte hade erfarenhet av åldershomogena klasser. Vi anser att vi ändå fick ut 
mycket av vår undersökning och att resultatet inte påverkats negativt av detta. En anledning 
till varför vi anser detta är p.g.a. att båda förskollärarna, som har erfarenheter från både 
åldershomogena och åldersintegrerade klasser, ansåg att integreringen inte påverkat elevernas 
läs- och skrivutveckling, utan snarare samhället. Hade alla pedagoger haft erfarenheter från 
båda arbetssätten tror vi att resultatet hade blivit mer tillförlitligt, eftersom mycket av det 
lärarna berättade, angående läs- och skrivutvecklingen, grundade sig på egna funderingar och 
inte erfarenheter.   
 
När det gäller intervjun med specialpedagogen var frågorna inte rätt formulerade, eftersom vi 
fått information om att denna specialpedagog arbetar med sex- och sjuåringar, men vid 
intervjutillfället framkom att specialpedagogen var inriktad på ett till sexåringar och lite med 
sjuåringarna. Intervjun var dock inte helt misslyckad eftersom vi anser att viss information 
kan användas. Därav har vi valt att inte ta bort frågeställningen om läs- och skrivsvårigheter. 
Att det blev såhär beror på misstag av oss. Vi skulle ha kollat upp specialpedagogens 
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arbetsområde bättre och inte litat på andras information. Detta kunde dock inte åtgärdas p.g.a. 
att intervjun var inbokad sent i vår studie.  
 
Eftersom det här är vår första riktiga studie påverkar det hela arbetet. Vi är inga erfarna 
forskare och har därför mycket att lära oss. När det gäller intervjuerna märkte vi skillnad på 
den första och den sista intervjun. Vi blev mer säkra i vår roll som intervjuare och kunde 
därför lättare ställa följdfrågor till den intervjuade. Detta kan ha påverkat vårt resultat, på så 
sätt att vi inte fick ut allt vi kunde ha fått under de första intervjuerna.    
När vi började vår studie var vår tanke att undersöka hur integreringen av sexåringarna i 
skolan påverkar elevernas läs- och skrivutveckling samt läs- och skrivsvårigheter. Under 
studiens gång blev det mer och mer inriktat mot själva integreringen och läs- och 
skrivsvårigheterna hamnade mer i utkanten av studien. Eftersom vi inte fick ut så mycket, 
som vi ville, av specialpedagogen är även det en bidragande orsak till att det blev så. Som vi 
skrivit ovan kände vi ändå att vi kunde använda oss utav delar ur intervjun och att vi anser att 
läs- och skrivsvårigheter är ett viktigt område att studera. Vi kunde ha valt att inte behålla just 
det området i vår studie, men med det arbete vi har lagt ner och tanken vi hade bakom det 
valde vi ändå att ha kvar det och står för att resultatet inte täcker hela området.     
 
 
6.6 Avslutande diskussion 
 
I vår inledning skrev vi att vi inte i skrivandets stund visste vad vi ansåg om integrering och 
hoppades att dels få insikt i vad det innebär, men även att ta ställning till om det är positivt 
eller negativt. Vårt resultat i denna studie visade att integrering har både för- och nackdelar. 
Det är därför svårt att ta ställning, allt beror på hur situationen ser ut samt hur man väljer att 
arbeta med det. Vi anser att om man ska arbeta åldersintegrerat måste man ha en stabil grund 
att stå på. Det måste finnas en god och genomförbar tanke bakom verksamheten för att det ska 
fungerar på ett positivt sätt.  
 
Vi håller fast vid att om åldersintegrerat inte har någon inverkan på sexåringarnas läs- och 
skrivutveckling förstår vi inte av vilken anledning man åldersintegrerar. Det pedagogerna 
nämnde om tryggheten kan vi hålla med om. Vi anser dock, med tanke på att det blir olika 
grupperingar i och med åldersintegrering, är det då inte bättre att låta sexåringarna vara 
åldershomogena och skapa en trygghet i skolans lokaler? Vi har dock svårt att tro att det 
endast är samhället som påverkar barnens läs- och skrivutveckling och inte att de kommer in i 
skolverksamheten ett år tidigare. 
 
Lärarnas arbetssätt var mycket individualiserat och det ser vi både positivt och negativt på. 
Skolan har en svår uppgift eftersom barnen ska bli självständiga individer, och att man ska 
utgå från varje enskild individ, samtidigt som barnen ska utvecklas till samhällsmedborgare. 
Anledningen till att vi anser att de arbetar för individualiserat beror på att vi ser positivt på 
den sociokulturella teorins syn på lärande.     
 
Vi avslutar vår studie med tankar på fortsatt forskning kring detta område. Vi anser att det 
hade varit av intresse att undersöka samma syfte, men att man tar med skolor från t.ex. en hel 
kommun. Detta för att det ska bli ett mer tillförlitligt resultat. En tanke med vår studie var 
även att se om integreringen har någon betydelse för barn i läs- och skrivsvårigheter. Eftersom 
specialpedagogen i studien ansågs sig inte ha belägg att svara på våra frågor, anser vi att detta 
är ett intressant område att undersöka vidare. För att verkligen få ett svar på om det blivit 
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någon skillnad efter att man börjat integrera barn mer och mer, menar vi att en statistik på om 
barn i läs- och skrivsvårigheter ökat eller minskat skulle kunna visa en tydlig bild av detta.   
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BILAGA 1 

Intervjuguide 
 

Intervjufrågorna utgår från våra frågeställningar 
 

• Vad upplever pedagogerna att integreringen av sexåringarna i skolan betyder för 
elevernas läs- och skrivutveckling? 

• Hur arbetar man med läs- och skrivutveckling i åldersblandad förskoleklass – årskurs 
1? 

• Vilken betydelse har integreringen för sex- och sjuåringarnas skolsituation? 
• Vilken betydelse har integreringen av sexåringarna i skolan för läs- och 

skrivsvårigheter och i så fall på vilket sätt? 
 

  
 

 
• Hur länge har du arbetat åldersintegrerat?  

• Vad var det som gjorde att ni på den här skolan började arbeta åldersintegrerat?  

• Berätta hur åldersintegrerad verksamhet påverkar din planering? 

• Berätta hur åldersintegrerad verksamhet påverkar din undervisning? 

• Kan du beskriva hur du bedriver din undervisning i läs –och skrivutveckling i en 
åldersblandad klass. 

o Ge några konkreta exempel. (fort. på frågan ovan) 
• Lärare: På vilket sätt, tycker du, har barnens läs- och skrivförmåga påverkats av 

integreringen när de börjar första klass?  
o skillnader, orsaker   

• Förskolelärare: På vilket sätt, tycker du, har barnens läs- och skrivförmåga 
påverkats av integreringen när de lämnar förskoleklass?  

o skillnader, orsaker 
• Specialpedagog: Ser du någon skillnad på barnens läs –och skrivsvårigheter när 

det går i åldersblandad klass?  
o Beskriv dessa skillnader. 
o Har du sett att svårigheterna har minskat eller ökat genom integreringen? 
o Vilka skillnader ser du mellan de båda skolorna? 

• Beskriv för –och nackdelar med åldersintegrerad verksamhet. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

BILAGA 2 

Utdrag från intervjuerna 
 
 
Skola A, förskollärare (FL) 
 
I: Att det kommer påtryckningar från föräldrar också? 
FL: Man har ju den, så fort man hör ordet skola då ska man sitta och jobba och LÄRA sig 
någonting. Många sexåringar har ju den bilden och kan komma och säga att jag har inte lärt 
mig någonting idag, från början. 
 
I: Hur tycker du att det påverkar din undervisning då? 
FL: Nu förstår jag inte riktigt, hur det påverkar min undervisning? Jag har inte så mycket 
undervisning. 
I: Men det kanske är just det du sa att du får tänka att du både har sexåringarna och 
sjuåringarna, och på det viset påverkar det kanske hur du är då? 
FL: Precis, och så kanske att man får ta om igen, vi har ju samma barn i två år och det 
påverkar väl undervisningen då man känner att det här har vi jobbat med så mycket nu så nu 
måste vi kanske gå ett snäpp högre. Det kan ju påverka en att man tycker att det blir lite svårt 
för sexåringarna ibland, de som liksom inte är mogna för det. Det kommer man underfund 
med eftersom tycker jag att man kan känna att då får vi försöka lägga om om man märker att 
nu ställer vi för stora krav på de här sexåringarna. Då kan vi tänka att nu får ni gå ut mer eller 
ni har möjlighet att göra något annat. Det tycker jag man blir mer och mer medveten om, ju 
längre man håller på. Man kan liksom inte tro att en omogen sexåring ska kunna sitta i 
samlingen lika länge som en mogen sjuåring.  
 
 
Skola A, lärare (L) 
 
L: Mycket med det här att sexåringarna kommer in i skolan det har många gånger riktats på 
om de lärt sig skriva, läsa och räkna mer och inte liksom åt andra hållet att leken är viktig att 
bevara och att man kan jobba med sjuåringarna med leken som inte har den här sociala 
empatin eller de sociala redskapen i en lek för att få gemenskap. Hur gör man då man vill vara 
med och leka? Då man vet vad som ligger bakom leken då börjar man fundera och tänka att 
det här måste vi vara rädd om. 
 
 
Skola B, förskollärare (FL) 
 
I: Vad är de för nånting ni vill bevara? 
FL: Ja, de är ju framförallt leken, de sociala. För de håller ju på att bli ett handikapp idag i 
skolan, att man inte kan turtagning, man kan inte ordningsföljd då man leken, man kan inte 
läsa, man kan inte koda av i leken egentligen, faktiskt och de är ju tråkigt. Och de är ju 
nånting som man som vuxen aldrig styrde förut nästan, för de löste sig själv, men idag måste 
man in och peta så mycket. Och då kände vi att man kanske, man behöver träna mycket på de. 
 
I: Var va vi nu då, ja kan du beskriva hur du arbetar med undervisningen i läs- och 
skrivutveckling? 
FL: Om vi säger så här. Vi har ju ingen direkt läsinlärning, i sexårsgruppen. Under dom 
timmar de är rent sexårsgruppen är det ingen planerad läs- och skrivinlärning. Men, det blir ju 



 

 

det i alla fall för vi skriver ju och ritar i måndagsboken, där börjar dom ju identifierar, de 
härmar och skriver efter osv. många kan ju skriva ganska mycket. Och sen så har vi ju 
veckans bokstav som vi får genom att se fem myror och då är det ju veckans ramsa och då 
söker dom ju saker på den bokstaven och så har vi ju då ett bord där vi lägger grejerna. Det är 
ju som veckans grej. Eh, vad kan jag säga mer om de? Ja mycke, alltså dom skriver ju väldigt 
mycke fast man inte tänker på det. Om vi gör en teckning, eller dom gör en teckning ja då får 
dom skriva vad det är för nånting, eller så skriver vi på datorn eller så skriver jag på en lapp 
och så skriver dom efter. Så att det är, vad ska jag säga, det är på lekens villkor mera. 
eftersom hon gör det där så gör ju inte jag det. Det blir ju som tårta på tårta. Skriver mycke 
meddelande till dom, jag tycker om och skriva på tavlan och dom få lista ut vad det står. Man 
försök klura sådär. Idag är det fiskpudding t.ex. och då är det någon som kan klura ut det och 
då blir det, va ska jag säga, gratis. 
 
Skola B, lärare (L) 
 
I: Så för dig känns det som att om man har ålderintegrerat och så ska sexåringarna dit 
och ettorna dit, vad är det då för mening? 
L: Ja, det är ju de jag säg det är ju så det har varit hela tiden sen jag börjat här så det har ju 
egentligen bara kallats åldersblandat men inte mer än att det stått på papper. Det har ju varit så 
mycke spring. Jag längtar till den dagen då jag får ha en åldershomogen klass.  

 
 


