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Abstract 
Syftet med undersökningen var att ta reda på och belysa hur pedagoger kan hjälpa barn att 
lära sig läsa och skriva med koppling till sociokulturellt perspektiv. Konkret innebar detta att 
analysera aktuella styrdokument utifrån ett sociokulturellt perspektiv med fokus på läs- och 
skrivinlärning. Jag ville också ta reda på olika pedagogers syn på läs- och skrivinlärning och 
hur de arbetar med detta. Även lärandemiljöns utformning inom pedagogernas verksamheter 
var av intresse att beskriva. För att besvara syftet använde jag en kvalitativ metod som 
innefattade observationer och intervjuer med pedagoger från förskola, förskoleklass och skola 
med fokus på 5-8åringar. Resultatet visade att det inte finns något enkelt och självklart svar på 
hur pedagoger kan hjälpa barn att lära sig läsa och skriva. Respektive pedagog arbetade på 
olika sätt. Förskolan och förskoleklassen arbetade med förberedande aktiviteter medan skolan 
arbetade mer specifikt med läs- och skrivinlärning. Samtliga verksamheter tränade dock 
läsning och skrivning parallellt. Det framkom även att kommunikation och samspel, att 
människor lär tillsammans med andra, och att den fysiska lärandemiljöns utformning är 
viktiga delar i alla verksamheters arbete med läs- och skrivinlärning.  
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1. Inledning 

På vilket sätt kan pedagoger hjälpa barn att lära sig läsa och skriva? Denna fråga har jag ställt 

mig under hela min utbildning till lärare mot de tidigare åren. Nu när jag läser sista terminen 

har jag tagit chansen att försöka hitta ett svar på denna fråga. Förmågan att kunna läsa och 

skriva är grundläggande för att klara sig i dagens samhälle. Läs- och skrivinlärning är därför 

en central del av lärandet i skolan i de tidigare åren.  

 

I denna rapport har jag valt att behandla både läsande och skrivande. Caroline Liberg är 

professor i utbildningsvetenskap med inriktning mot läs- och lärprocesser. Liberg (2006) har 

studerat hur barn lär sig läsa och skriva. Liberg menar att ”barnet lär sig läsa genom att skriva 

och skriva genom att läsa”. (Liberg 2006:baksidestext)  

 

Jag vill även uppmärksamma läs- och skrivinlärning utifrån ett sociokulturellt perspektiv. 

Kortfattat kan detta perspektiv på lärande beskrivas som att lärande sker i samspel med andra. 

Individerna i detta sociala samspel bär på olika erfarenheter, kunskaper och värderingar som 

utvecklas och överförs tillsammans med andra. Detta begrepp kommer att utredas vidare i den 

teoretiska genomgången.  

 

Jag påstår att det sociokulturella perspektivet ger pedagoger verktyg att utveckla lärande hos 

barn. Pedagoger kan inte ändra på barns personlighet och bakgrund. Det som pedagoger kan 

göra är att med hjälp av pedagogiska verktyg, metoder och modeller skapa en miljö som 

främjar barns utveckling. Jag vill i denna rapport belysa den didaktiska frågan hur pedagoger 

kan hjälpa barn att lära sig läsa och skriva.  

 

Enligt min mening är området med läs- och skrivinlärning kopplat till ett sociokulturellt 

perspektiv väsentligt för alla verksamma och blivande pedagoger. (Med pedagoger avser jag i 

denna rapport förskollärare och lärare i förskoleklass och i de tidigare åren. Barn på förskolan 

och elever i år 1 och 2 benämns barn.) Dels för att läsande och skrivande utgör grunden för 

lärande och utveckling och dels för läroplanen utgår från ett sociokulturellt perspektiv. Det är 

en viktig del av pedagogers uppdrag. ”Att läsa och skriva tillsammans och samtala kring det 

som man läser och skriver är sannolikt det allra viktigaste stöd man kan ge för att barns och 

ungas läsande och skrivande ska utvecklas.” (Myndigheten för skolutveckling 2007:29) 
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1.2 Syfte 

Syftet är att undersöka och belysa hur pedagoger kan hjälpa barn att lära sig läsa och skriva 

kopplat till ett sociokulturellt perspektiv.  

 

1.3 Frågeställningar 

Utifrån syftet har jag valt följande frågeställningar: 

- Vad säger styrdokumenten om läs- och skivinlärning och sociokulturellt perspektiv? 

- Vad har pedagogerna för syn på läs- och skrivinlärning? 

- Hur är lärandemiljön utformad? 

- Hur arbetar pedagoger med läs- och skrivinlärning kopplat till ett sociokulturellt 

perspektiv? 

 

2. Metod 

2.1 Val av metod  

För att beskriva metodens relevans för rapporten vill jag återknyta till mitt syfte som är att 

undersöka hur pedagoger kan hjälpa barn att lära sig läsa och skriva kopplat till ett 

sociokulturellt perspektiv. Staffan Stukát är doktor i pedagogik. Med hänvisning till Stukát 

(2005:33) har jag valt en kvalitativ metod eftersom jag framförallt vill fördjupa mig inom läs- 

och skrivinlärning och få konkret och ingående information om hur lärande kan gå till. Syftet 

är inte att mäta mängd eller tidsåtgång utan fördjupa kunskapen inom den didaktiska frågan 

hur.  Jan Trost är professor i sociologi. Trost (1997) menar att en kvalitativ studie ska 

användas om syftet är att ”försöka förstå människors sätt att resonera eller reagera, eller av att 

särskilja eller urskilja varierande handlingsmönster.” (Trost 1997:16)  

 

En nackdel med en kvalitativ studie tas upp av Trost (1997:18) som lyfter fram att 

undersökningsgruppen består av ett fåtal informanter. Undersökningens resultat är inte något 

som representerar befolkningen. Jag anser inte att ett stort antal informanter är relevant för 

min undersökning, dels utifrån mitt syfte men också eftersom rapporten riktar sig till en 

specifik yrkesgrupp, nämligen till lärarstudenter och verksamma pedagoger. Trost (1997) 

menar dock att det är viktigt ”att komma ihåg att ett fåtal väl utförda intervjuer är mycket 

mera värda än ett flertal mindre väl utförda.” (Trost 1997:110) Om jag hade valt en 

kvantitativ undersökning och delat ut enkäter till informanterna hade jag kunnat nå ut till fler 

pedagoger, men frågorna skulle i detta fall vara övergripande och ytliga. En fördel med en 
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kvalitativ studie som Stukát (2005:33) lyfter fram är att den ger en djupare förståelse för det 

undersökta än kvantitativa undersökningar. 

 

Jag har valt att kombinera de två metoderna intervju och observation, enligt Stukát (2005:36) 

kallad metodtriangulering, för att belysa läs- och skrivinlärning från olika perspektiv och 

därmed även få en bredd på undersökningen.  

 

2.2 Beskrivning av undersökningsgrupp 

I denna undersökning ingår fyra pedagoger som representerar olika verksamheter;  

- en förskollärare i förskolan som är ansvarig för femåringarna 

- en lärare i en förskoleklass med sexåringar 

- en lärare på en skola i en åldersblandad klass med sex- till åttaåringar 

- en specialpedagog med inriktning mot läs- och skrivutveckling som är verksam i förskolan 

 

I resultatet under 4:2, 4:3 och 4:4 finns beteckningarna (i:) för intervju och (o) för observation 

för att visa på vilket sätt informationen har införskaffats. För att tydliggöra vilken pedagog 

som säger vad, skrivs intervjun med: 

- förskolläraren (i:2) 

- läraren i förskoleklassen (i:4)  

- läraren i skolan (i:3) 

- specialpedagogen (i:1) 

 

En anledning till att jag har valt dessa verksamheter är för att belysa hur de pedagogiska 

skriftspråksaktiviteterna ser ut i de olika verksamheterna och få en naturlig följd i 

utvecklingen. En annan anledning är att jag under mina VFU-perioder har uppmärksammat att 

det läggs stort fokus på läs- och skrivförberedande aktiviteter respektive läs- och 

skrivinlärning i dessa åldrar.  

 

De besök jag har gjort i de olika verksamheterna är utspridda på tre förskolor/skolor i en 

kommun i norra delen av Sverige. Jag har valt olika förskolor/skolor för att få en bredd på 

undersökningen och för att resultaten ska kunna riktas mot en större grupp inom läraryrket.  

 

Innan jag tog kontakt med informanterna bestämde jag vilka verksamheter som jag ville 

undersöka. Efter detta slog jag upp förskolor/skolor på Internet som låg inom samma 
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kommun. Jag ringde upp dessa en efter en. På första skolan frågade jag efter förskolan, den 

andra efter en förskoleklass och den tredje efter en år ett. I samband med telefonsamtalen 

presenterade jag mig och syftet med min undersökning och bad om att få observera en 

lärandesituation med inriktning mot läs- och skrivinlärning och sedan genomföra en intervju 

kring detta ämne. Specialpedagogen arbetade på en förskola som jag tidigare besökt. När jag 

kontaktade specialpedagogen bad jag endast om att få genomföra en intervju.  

 

2.3 Intervju 

Intervjuformen som jag har använt mig av benämner Stukát (2005:39) semistrukturerad, 

halvstrukturerad, intervju. Med det innebär att intervjuaren har ett antal frågor som ställs till 

alla som intervjuas men att dessa frågor följs av olika följdfrågor beroende av informanten 

och situationen. Även ordningen på frågorna kan variera.  

 

En negativ aspekt av en semistrukturerad intervju är att den är ”starkt beroende av 

intervjuarens förmåga och färdigheter, och det kan krävas både goda förkunskaper och god 

psykologisk förmåga.” (Stukát 2005:39) Eftersom frågorna kan formuleras olika av 

intervjuaren för att anpassas efter informanternas kunskap och förståelse är en jämförelse 

mellan informanterna inte tillförlitlig. Detta är heller inte min avsikt med datainsamlandet. 

Min avsikt är snarare att beskriva det praktiska arbetet i olika skolformer och utifrån olika 

pedagoger för att senare i diskussionen jämföra detta med teori. 

 

Skolverket (2003:51) genomförde en studie med hjälp av enkäter. Pedagogerna fick då 

alternativ att välja på t ex beskrevs tre olika sätt att se på inlärning som pedagogerna fick ta 

ställning till. Skolverket (2003:54-56) utgick från sin definition (se 3.4.2) medan jag ville ta 

reda på pedagogernas egna definitioner med deras ord. Med valet av intervjuer istället för 

enkäter var min avsikt att låta informanterna själva berätta om deras erfarenheter, tankar och 

arbetssätt. 

 

När jag formulerade intervjuunderlaget (se bilaga 2) utgick jag från rapportens 

frågeställningar. Min tanke var att intervjufrågorna; 

- skulle vara öppna och/eller kunna följas av följdfrågor 

- skulle minimera risken för tolkningsproblem 

- inte skulle bestå utav för stort antal 

När jag hade formulerat mina frågor skickade jag dessa till handledaren för ett godkännande.   
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Innan jag genomförde intervjuerna fick informanterna läsa ett informationsbrev (se bilaga 1) 

där jag informerade om; 

-  syftet med undersökningen 

- vad jag ämnar göra under besökstillfället 

- förfrågan om tillåtelse att banda intervjun 

- konfidentialitetskravet vilket innebär att ingen kommer att kunna identifiera informanterna 

och hur informationen från bandspelaren kommer att behandlas 

- definitionen av det sociokulturella perspektivet 

 

Intervjuerna har genomförts enligt så kallade fältintervjuer (Stukát 2005:40) vilket innebär att 

intervjuerna skedde på informanternas arbetsplatser. Informanterna har fått välja tid och plats, 

för att skapa trygghet. Det material som jag använde mig av var papper med intervjufrågorna, 

penna och bandspelare. Varje intervju tog ca 30 minuter.  

 

Stukát (2005:41) framhåller att det inte finns några givna regler för hur semistrukturerade 

intervjuer ska bearbetas och analyseras till skillnad från en kvantitativ studie. Jag har efter 

varje avslutad intervju lyssnat på bandet och transkriberat intervjun. Efteråt raderades bandet. 

Bandspelare användes för att minimera risken för missförstånd. När jag hade genomfört och 

transkriberat samtliga intervjuer valde jag ut de delar av intervjuerna som var relevanta för 

resultatet. En nackdel med att använda bandspelare är att det är väldigt tidskrävande att skriva 

ut intervjuerna vilket begränsar antalet informanter och minskar bredden på arbetet. Det 

positiva är dock att informationen kan återges ordagrant och att intervjuaren inte behöver föra 

anteckningar utan kan koncentrera sig på frågorna och informanten (Trost 1997:50).  

 

Efter den andra intervjun valde jag att revidera frågorna. Jag har valt att ta bort två av 

frågorna eftersom den ena inte besvarade någon av frågeställningarna och den andra blev en 

upprepning av de tidigare frågorna.  

 

2.4 Observation 

Jag har genomfört följande observationer: 

Förskola – Observation av rum och aktivitet 

Förskoleklass – Observation av rum och aktivitet 

Skola – Observation av rum 
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Jag valde att inte observera specialpedagogen på grund av att jag endast ämnade observera en 

aktivitet inom varje verksamhet och för att informationen från specialpedagogen skulle 

fungera som ett komplement till övrig information. Observationen av aktiviteten på skolan 

uteblev i sista stund på grund av tidsbrist hos läraren.  

 

Stukát (2005:49) tar upp att observationsmetoden bör väljas när forskaren ämnar att ta reda på 

vad som faktiskt händer i en eller flera situationer. Informationen som ges under 

observationer är konkret och knutet till ett sammanhang. En nackdel är att det som 

observatören får ta del av endast är de yttre beteenden hos den eller de som observeras. Även 

denna metod, liksom intervjuerna, beskriver Stukát (2005:49) som tidskrävande. 

Observatören ska också ha planerat för ”vad, vem, när och framförallt hur ska jag observera?” 

(Stukát 2005:49) 

 

Birgitta Kullberg är doktorand i pedagogik och didaktik och skriver om hur etnografiska 

undersökningar kan genomföras i syfte att undersöka områden inom skolan. Den 

observationsroll som jag har använt mig av är den som Kullberg (2004:95) benämner 

observatör-som-deltagare-rollen. Rollen som observatör-som-deltagare innebär att de som 

observeras vet vem forskaren är och varför han eller hon är där, men forskaren deltar inte i de 

aktiviteter som pågår. 

 

Jag har valt att observera rummet och aktiviteten. Observation av rummet är relevant eftersom 

en av frågeställningarna belyser lärandemiljöns utformning. Att observera vad som händer, 

aktiviteten, svarar på hur pedagogerna arbetar med läs- och skrivinlärning med kopplat till ett 

sociokulturellt perspektiv. När jag valde ut observationsområden kring lärandemiljön utgick 

jag från min definition av lärandemiljö (se 3.2). Jag utformade ett observationsunderlag (se 

bilaga 3) där jag skrev ner frågor kring hur lärandemiljön var utformad och vilka redskap för 

läs- och skrivinlärning som fanns i rummet. Observationsunderlaget innehöll även frågor 

kring den aktivitet som pedagogen och barnen skulle genomföra. Observationsunderlagets 

syfte var att uppmärksamma relevanta aspekter för min undersökning under observationen 

och att behålla fokus på dessa.  

 

Vid observationstillfällena satt jag ca 1 meter ifrån barnen med ett anteckningsblock och 

penna och skrev ner stödord.  Jag renskrev observationerna direkt efter besöket på respektive 

förskola/skola då informationen ännu var aktuell i minnet. 
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3. Teoretisk genomgång 

I den teoretiska genomgången kommer jag inledningsvis att definiera relevanta begrepp för att 

sedan kort redogöra för olika perspektiv på lärande och utveckling. Vidare kommer jag att 

belysa tidigare forskning kring läs- och skrivinlärning ur både elevperspektiv och utifrån 

pedagogen.  

 

3.1 Läs- och skrivkunnighet 

Ett begrepp som behöver definieras för att klargöra vad jag syftar på i följande rapport är 

begreppet läs- och skrivkunnighet. Till följd av ett nytt pedagogiskt förhållningssätt som 

innefattar kontinuitet och sammanhang mellan förskoleklass, grundskola och fritidshem 

genomförde Skolverket (2003:förord) två forskningsprojekt där forskare studerade 

arbetslagsarbete, samspel mellan de olika verksamheterna och dess påverkan på barnens läs- 

och skrivutveckling. Skolverket (2003:67-68) beskriver kort att läsning innefattar att kunna 

avkoda och förstå en text. Att kunna skriva innebär att kunna stava rätt och producera texter. 

Skolverket (2003:67-68) belyser även innebörden i det engelska ordet literacy. Förutom 

avkodning och förståelse är läs- och skrivkunnighet beroende av de krav och normer som 

finns i samhället. För att anses vara läs- och skrivkunnig ska personen i fråga kunna använda 

skriftspråket för att tillfredsställa sina behov.  

 

Karin Taube är professor i pedagogik och har utifrån psykologiska teorier och empiriska 

undersökningar studerat samband mellan läsinlärning och självförtroende. Hon definierar 

läsande respektive skrivande enligt följande: 

Läsning innebär både avkodning och förståelse. Fullgod läsförståelse kräver en korrekt och 

automatiserad avkodningsförmåga, ett rikt ordförråd, förtrogenhet med skriftspråkets ordval och 

meningsbyggnad, rika erfarenheter av omvärlden samt läsarens aktiva deltagande i läsningen. Att 

kunna skriva innebär att ha förmågan att organisera sina tankar och att överföra dem till rättstavade 

och läsligt skrivna ord, ordnade i meningar uppbyggda enligt skriftspråkets normer. (Taube 2007:70) 

 

Utifrån ovanstående definitioner avser jag med läs- och skrivkunnighet att personen kan 

avkoda en text med flyt utan att stanna upp inför merparten av orden, att förstå det lästa, att 

kunna uttrycka sina tankar i skrift genom att forma bokstäver och bilda läsliga meningar med 

ett varierat innehåll.  
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3.2 Lärandemiljö 

Ytterligare ett begrepp som bör definieras är lärandemiljö. Rigmor Lindö är lärarutbildare i 

pedagogik och didaktik. Lindö (2002:134) har utifrån egna erfarenheter och forskning om 

pedagogisk verksamhet tagit fram kriterier för en språkstimulerande klassrumsmiljö: 

- Bord och bänkar ska vara placerade på ett sätt som gör att barnen kan prata med 

varandra.  

- Det ska finnas många olika böcker, spel och pussel. Detta ska dessutom vara 

lättillgängliga för barnen.  

- Det ska finnas utrymme och vara lätt att samla alla barn.  

- Barnen ska ha möjlighet att dra sig undan i en ”myshörna”.  

 

Utifrån Lindö (2002:134) och egna erfarenheter avser jag i denna rapport med lärandemiljö 

den fysiska inomhusmiljön i skolans klassrum och förskolans lokaler. Lärandemiljön 

innefattar böcker med varierande innehåll, papper, pennor, bokstäver, spel, bilder, läshörna 

och skrivplats. 

 

3.3 Perspektiv på lärande och utveckling 

Det finns olika sätt att se på hur barn lär och utvecklas. Taube (2007:35) tar upp att synen på 

barns lärande och utveckling har ändrats över tid. Tidigare ansågs barnen vara passiva som 

skulle ta emot information och lagra denna medan barnen idag bör vara aktiva i sitt lärande. 

 

Ett perspektiv på lärande och utveckling är konstruktivism. Detta beskrivs av Ia Nyström som 

är doktorand i pedagogik och har undersökt hur barnens miljö, främst i skolan men också 

hemma, påverkar barnens läs- och skrivutveckling. Nyström (2002:28-29) tar upp att 

konstruktivismen har sin utgångspunkt i kognitivismen och har utvecklats utifrån detta. Det 

konstruktivistiska synsättet utgår från att lärande sker inuti individen. En förespråkare för 

detta synsätt är Piaget som menar att en individs tänkande utvecklas successivt och i samma 

steg oberoende av kulturella eller sociala erfarenheter.   

 

Liberg (2006:16) beskriver även hon en kognitiv teori som benämns individualpsykologiskt 

perspektiv. Inom detta perspektiv ligger fokus på barnets förmåga att bli läs- och skrivkunnig 

utifrån de processer som sker i barnets tänkande. Läs- och skrivinlärning är något som sker 
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automatiskt genom att barnet tar in information, bearbetar denna i hjärnan och därmed sker en 

utveckling och inlärning.  

 

Två perspektiv som skiljer sig markant i förhållande till de kognitiva är sociokognitivt 

perspektiv och sociokulturellt perspektiv. Båda dessa perspektiv menar att lärande och 

utveckling sker tillsammans med andra och att barnen är aktiva i sitt lärande bland annat 

genom att barnen har valmöjligheter när det gäller t ex vilka böcker de vill läsa. Det som 

skiljer dessa två perspektiv åt är att sociokognitivt utgår från barnet och hur han eller hon 

utvecklas i förhållande till dess miljö medan sociokulturellt perspektiv (se 3.3.1) fokuserar på 

miljön och hur individerna där skapar och utvecklar miljön. (Liberg 2006:21)  

 

3.3.1 Sociokulturell teori 

Liberg (2006:20-21) beskriver det sociokulturella perspektivet på läs- och skrivinlärning som 

något mer än socialt samspel. Det handlar även om de kulturella och sociala kontexter som 

barnet befinner sig i. Det som ett barn inte behärskar i en situation kan barnet klara av utan 

problem vid ett annat tillfälle.  

 

Nyström (2002:31-32) menar att de sociala och kulturella sammanhang som en individ 

befinner sig i påverkar dess inlärning och utveckling. En individs handlingar är kopplade till 

den sociokulturella miljö som individen befinner sig i. Kommunikation är ett centralt begrepp 

inom sociokulturellt perspektiv. Kommunikation innefattar såväl talat som skrivet språk:  

Miljön är ur ett sociokulturellt perspektiv utgångspunkten för lärande. Vi lär i samspel och 

tillsammans kan vi mer än vi klarar på egen hand. Guidning av en kamrat kan vara lika värdefull 

som guidning av en lärare. (Nyström 2002:155) 

 

Roger Säljö är professor i pedagogisk psykologi. Säljö (2000:12) belyser begreppet lärande i 

och utanför skolan utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Med socialt menar Säljö 

(2002:förord) att lärande och utveckling sker i samspel med andra i olika sociala situationer. 

Med begreppet kultur avser Säljö (2002:29-30) de värderingar, kunskaper och idéer som 

människor utvecklar genom samspel med andra. Kultur innefattar även artefakter, som Säljö 

beskriver som fysiska redskap. Med det avses bla kommunikationsmedel och materiella 

föremål. Människor bär på olika kulturer som utvecklas och förs vidare i sociala situationer. 

Kultur skapas mellan människor i sociala sammanhang.  
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I olika samhällen prioriteras olika former av kunskaper. Detta menar Säljö (2002:157) är en 

av utgångspunkterna i det sociokulturella perspektivet. Vidare anser han att skriftspråket har 

en betydande roll i det svenska samhället och kulturen:  

Skriften finns överallt, och att kunna läsa och skriva är idag en nödvändig förutsättning för att över 

huvud taget kunna delta i många delar av samhälls- och arbetslivet. (Säljö 2000:157) 

 

3.4 Tidigare forskning 

3.4.1 Nyström – Eleven och lärandemiljön; en studie av barns lärande med fokus på 

läsning och skrivning  

Ia Nyström (2002:21) har utifrån ett elevperspektiv, elevernas beteende och utveckling, 

undersökt hur barnens miljö påverkar deras läs- och skrivutveckling. Nyström (2002:17) 

började sin avhandling utifrån ett kognitivt perspektiv, men övergick sedan till ett social 

konstruktivistiskt synsätt eftersom hon upptäckte hur betydelsefullt det sociala samspelet i 

klassrummet var. Hon lyfter fram miljöns betydelse för lärande genom hänvisning till 

Vygotskij: 

Vygotskij (1978) menar att undervisning är avgörande för elevens utveckling och det är 

undervisningen i skolan som leder utvecklingen framåt. Vi måste skapa utvecklingsmöjligheter 

vilket görs genom en rätt organiserad undervisning vilken främjar den intellektuella utvecklingen. 

(Nyström 2002:31) 

 

Lek med språket 

Språklig medvetenhet lyfts fram som en betydelsefull förkunskap till läs- och skrivinlärning. 

Att ett barn är språkligt medveten innebär att barnet vet att bokstäver går att bygga ihop till 

meningar och tvärtom, att tecknen har ljud och betydelse. För att hjälpa barnen att utveckla 

språklig medvetenhet bör pedagogen arbeta med ord, ljud, stavelser, meningar och hela texter: 

För många är det de strukturerade språklekarna som kan förebygga senare läs- och skrivsvårigheter. 

I förskolan kan språklekar bli ett roligt och naturligt inslag i pedagogiken. Det handlar alltså inte om 

att undervisa barn i läsning och skrivning utan att stimulera till en känsla för ordens värde och 

uttryck och till en språklig nyfikenhet. (Nyström 2002:36) 

 

Barn behöver få delta i skriftspråkliga aktiviteter för att få en förförståelse för läsande 

och skrivande, vad det innebär och varför. Nyström belyser förskolans roll i detta 

arbete: 

Det är således angeläget att pedagoger i förskolan skapar miljöer som ökar nyfikenheten för 

språkliga aktiviteter utan att för den skull undervisa barnen. Det handlar om att genom lek ge barnen 
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möjligheter att på olika sätt komma i kontakt med dessa aktiviteter. Tidigare erfarenheter och 

förförståelse gynnar således den kommande läsinlärningen. (Nyström 2002:36) 

 

Socialt lärande 

Nyström betonar det sociala samspelet vid läs- och skrivförberedande aktiviteter och vid läs- 

och skrivinlärning. Förmågan att tala och lyssna utgör grunden för att lära sig läsa och skriva. 

Läsinlärning innefattar både avkodning och förståelse. Förståelsen skapas i sociala 

sammanhang.   

 

Barn ska lära sig att arbeta både enskilt och tillsammans med andra. Det sociokulturella 

perspektivet framhäver samarbete och interaktion, men barnen behöver även få tid för eget 

lärande. Nyström uppfattade även att barnen tappade motivation när de arbetade själva med 

uppgifter som inte var meningsfulla.  

 

Pedagogernas roll 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv beskrivs pedagogens roll som vägledande. Det sätt som 

pedagogen kommunicerar på och bemöter barnen påverkar barnens förståelse. De vuxnas 

inställning och barnens nyfikenhet och intresse för skriftspråket är starkt förknippade. Genom 

att de vuxna låter barnen läsa böcker med varierat innehåll och struktur skapas och bibehålls 

barnens intresse för skriftspråket. Nyström betonar vikten av att barnen får börja skriva i tidig 

ålder och att läsandet hjälper skrivinlärningen och tvärtom. Pedagogen bör i sin undervisning 

utgå från barnen för att skapa nyfikenhet och förståelse:  

Skolan och läraren har en viktig uppgift i att skapa villkoren för elevernas lärande. Genom att 

exempelvis erbjuda eleverna att skriva meddelanden, brev och berättelser, d v s en form av fritt 

skrivande, ökar förhoppningsvis deras intresse för att uttrycka sig i skrift. Skrivandet blir ett redskap 

i deras lärande. (Nyström 2002:40) 

 

Nyström (2002:147) tar upp att det viktiga för läs- och skrivinlärning inte är vilken metod 

pedagogen använder utan vad pedagogen och eleverna gör och på vilket sätt. Alla barn 

behöver modeller och strategier för hur de ska lära sig läsa och skriva. Att läsa och skriva ska 

vara meningsfullt och spännande. Nyström (2002:38,162) menar att för att ett barn ska kunna 

lära sig läsa och skriva måste barnet läsa och skriva. Dessa förmågor utvecklas parallellt med 

varandra.  
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3.4.2 Skolverket – Lagarbete och tidig läs- och skrivutveckling  

Pedagogers syn på barns lärande 

Skolverket (2003:51) har gjort en enkätstudie bland fyra arbetslag som består av förskollärare, 

grundskollärare och fritidspedagoger. Enkätstudien tar upp frågor som handlar om hur de 

olika pedagogerna ser på barns lärande och utveckling. Enkäterna har bevarats vid två 

tillfällen med ca 1,5 års mellanrum.  

 

Utifrån Lpo94 har skolverket tagit fram tre grundläggande sätt att se på lärande och 

utveckling som ligger till grund för enkäten:  

- Det inlärningsinriktade synsättet. Detta synsätt belyser att det är de vuxnas uppgift att 

välja ut uppgifter till barnen som de ska repetera och känna igen för att lära och 

utvecklas.  

- Det utvecklingsinriktade synsättet. De vuxna ska utgå från barnens nyfikenhet. Detta är 

något som finns inne i barnen och de vuxna ska vänta på intresse från barnen för att sedan 

hjälpa de mot kunskap. Barnen ska kunna göra fria val. Detta synsätt kopplas till Piaget 

som menar att kunskap är något som barnet själv bygger upp.  

- Det interaktionistiska synsättet. Fokus ligger på samspel och interaktion, att barnen lär 

och utvecklas tillsammans med andra. Vygotskys sociokulturella perspektiv ligger till 

grund för detta synsätt.  

 

Det resultat som Skolverket (2003:58-60) redovisar är att det interaktionistiska synsättet 

placeras sist av grundskollärarna vid båda tillfällena. Överst på rankinglistan vid båda 

enkätanalyserna kommer det inlärningsinriktade synsättet. Där emellan placeras det 

utvecklingsinriktade synsättet.  

 

Förskollärarna och fritidspedagogerna placerar det utvecklingsinriktade synsättet överst på 

rankinglistan över hur de ser på lärande och utveckling. Vid första enkätanalysen ligger det 

inlärningsinriktade och det interaktionistiska synsätten på delad andra plats. Däremot till den 

andra enkätanalysen rankas det interaktionistiska synsättet högre av det inlärningsinriktade 

synsättet.  

 

En analys som är gjord av Skolverket (2003:89-90) kring hur pedagoger ser på läs- och 

skrivutveckling, vilka aktiviteter som ingår i verksamheten och hur barnen påverkas av 

verksamhetens utformning, visar att förskola och skola betonar olika syn på lärande. Skolan 
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strävar mer efter att uppnå mål som innebär att barnen ska utveckla vissa kunskaper och 

förmågor. Förskolan belyser en mer allmän utveckling där fokus ligger på ett 

helhetsperspektiv.  

 

Skolverket belyser läsande och skrivande och ett gemensamt arbete med detta i alla 

verksamheter:  

En viktig del i barns utveckling är att lära sig läsa och skriva. I läroplanen för både förskolan och 

grundskolan är barns möte med och utvecklandet av skriftspråket en viktig målsättning. […] Det här 

betyder att läs- och skrivutveckling och stimulans av densamma är ett gemensamt ansvar för 

förskola, förskoleklass och grundskola. (Skolverket 2003:67)  

 

Förskola 

I förskolan ska lek ses som ett redskap till att förbereda barnen för att bli läs- och 

skrivkunniga. Skriftspråket kan på ett lustfyllt sätt introduceras och bearbetas genom leken. 

Detta är något som Vygotsky framhäver, lekens betydelse och meningsfulla sammanhang för 

inlärning.  

 

För att barnen ska bli läs- och skrivkunniga behöver de tid. Pedagogernas uppgift är att skapa 

förutsättningar för läs- och skrivinlärning. Skolverket (2003:85-86) tar upp exempel på vad 

pedagoger kan genomföra för aktiviteter i förskolan: 

- läsa sagor för barnen för att väcka intresse och göra barnen förstådda med att böcker 

berättar något, även att samtala om böckerna och dess innehåll 

- arbeta med språklig medvetenhet  

- i olika texter framhäva texten med ord och bokstäver 

- synliggöra att skriften är ett sätt att kommunicera, det som sägs kan även skrivas 

 

Förskoleklass 

I enkätundersökningen från Skolverket (2003:76-77) framkom vilka aktiviteter som var av 

betydelse för barns läs- och skrivutveckling i förskoleklass. Pedagogen läste sagor för barnen 

nästa varje dag. Språklekar i syfte att utveckla språklig medvetenhet utfördes två till tre 

gånger i veckan. En till två gånger i veckan fick barnen läsa och skriva ord eller meningar. En 

aspekt som lyfts fram är att i de förskoleklasser där barnens läsning tar stor plats även arbetar 

mest skrivinlärning. En annan aspekt som resultatet visar är att det förekommer mer 

läsaktiviteter än skrivaktiviteter.  
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Nedan följer exempel på aktiviteter som stimulerar den språkliga förmågan hos barnen, 

utifrån observationer i förskoleklasser: 

- lek med språket, verbalt och med bokstäver 

- veckans bokstav innebär att pedagogen och barnen arbetar med en bokstav i veckan 

(längre om det behövs) genom att känna igen bokstaven och kunna uttala den.  

- läromedel med en arbetsbok och en skrivbok där barnen får hitta igen bokstäver, skriva 

dessa och rita till. 

- fokusera på både innehåll, funktionell aspekt, och utformning, formell aspekt.  

- barnen får själva välja en bild som de vill klistra in i en tom bok. Sedan får de skriva 

något till bilden. 

 

4. Resultat 

4.1 Styrdokument 

Under denna rubrik kommer jag att redogöra för hur läroplanerna i förskolan och grundskolan 

och kursplanen i svenska ser på lärande ur ett sociokulturellt perspektiv, lärandemiljö, 

skriftspråksinlärning samt mål.  

 

4.1.1 Lpfö98 

I Lpfö98 ligger det sociokulturella perspektivet på lärande och utveckling i fokus: 

Förskolan är en social och kulturell mötesplats som kan stärka denna förmåga och förbereda barnen 

för ett liv i ett alltmer internationaliserat samhälle. Medvetenhet om det egna kulturarvet och 

delaktighet i andras kultur skall bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i 

andras villkor och värderingar. […] Förskolan ska vara en levande social och kulturell miljö som 

stimulerar barnen att ta initiativ och som utvecklar deras sociala och kommunikativa kompetens. 

(Lpfö98 2004:27) 

Vidare beskrivs också att lärande uppstår mellan vuxna och barn men också att barn lär av 

varandra. Barn tillägnar sig kunskap genom ”lek, socialt samspel, utforskande och skapande, 

men också genom att iaktta, samtala och reflektera.” (Lpfö98 2004:28)   

 

I förskolan läggs grunden för fortsatt lärande och utveckling. ”Rolig, trygg och lärorik” 

(Lpfö98 2004:26) är ord som beskriver förskolans verksamhet. Lekens betydelse betonas för 

barns lärande och utveckling genom bla kommunikation, samarbete och fantasi. De som 

arbetar i förskolan ska använda leken som ett medvetet arbetssätt och skapa miljöer som 

inspirerar till lek:   
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Alla som arbetar i förskolan skall samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och 

lärande. (Lpfö98 2004:31) 

 

Med fokus på skriftspråket och dess inlärning är förskolans uppdrag att stimulera barns 

språkliga förmåga och nyfikenhet för skriftspråket. Här betonas även att ta vara på och utgå 

från barnens erfarenheter och intressen.  

 

Kommunikation sker genom olika yttrycksformer, en av dessa är tal- och skriftspråket. Ett mål 

som förskolan ska sträva efter är att ”varje barn utvecklar sitt ord- och begreppsförråd och sin 

förmåga att leka med ord, sitt intresse för skriftspråk och för förståelsen av symboler samt 

deras kommunikativa funktioner.” (Lpfö98 2004:31)    

 

4.1.2 Lpo94 

I Lpo94 beskrivs skolan som en social och kulturell mötesplats. Lärande och utveckling av 

kunskap och som individ sker i samspel med andra genom att utbyta erfarenheter och 

kunskaper. Skolans undervisning ska enligt Lpo94 utgå från elevernas ”bakgrund, tidigare 

erfarenheter, språk och kunskaper”, (Lpo94 2004:10) för att på bästa sätt fortsätta att utveckla 

barnens lärande och kunskaper: 

Gemensamma erfarenheter och den sociala och kulturella värld som skolan utgör skapar utrymme 

och förutsättningar för ett lärande och utveckling där olika kunskapsformer är delar av en helhet. 

(Lpo94 2004:12) 

 

Lpo94 belyser miljöns betydelse för att lärande och utveckling ska ske. Det är ett av skolans 

uppdrag att skapa stimulerande lärandemiljöer. Ett exempel på detta lyder som följande: 

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa 

och skriva skall varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin 

språkliga förmåga. (Lpo94 2004:11) 

 

Ett mål som skolan ansvarar för att varje barn uppnår efter att ha gått ut grundskolan är att 

barnet ”behärskar det svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer och 

tankar i tal och skrift.” (Lpo94 2004:15) 
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4.1.3 Kursplan i svenska för grundskolan  

 

Språket, i såväl tal som skrift, är av grundläggande betydelse för lärandet. […] Språket utvecklas i 

ett socialt samspel med andra. (Kursplan i svenska, språket) 

 

Med språk menas att tala, lyssna, läsa, skriva och tänka. När dessa förmågor sätts in i, för 

barnen, meningsfulla kontexter utvecklas de vidare. Socialt samspel med andra innefattar 

både samspel mellan lärare och barn och barn emellan. Barnens förmåga att använda och 

uppfatta språket utvecklas tidigt.  

 

Gemensamt arbete med språk och litteratur ger barnen möjlighet att uttrycka sina tankar och 

känslor och reflektera kring detta: 

Utbildningen i ämnet svenska syftar till att ge eleverna möjligheter att använda och utveckla sin 

förmåga att tala, lyssna, se, läsa och skriva. […] Det är därför ett av skolans viktigaste uppdrag att 

skapa goda möjligheter för elevernas språkutveckling. […] Svenskämnet har som syfte att främja 

elevernas förmåga att tala och skriva väl samt att med förståelse respektera andras sätt att uttrycka 

sig i tal och skrift. (Kursplan i svenska) 

 

Vidare belyses vikten av att behärska skriftspråket i dagens IT-samhälle för att ta del av, ge ut 

och kritiskt kunna granska information.  

 

Under mål att sträva mot konkretiseras barnens kunskaper i skriftspråket genom att skolan ska 

sträva efter att eleverna: 

- utvecklar sin förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika slag och att anpassa 

läsningen och arbetet med texten till dess syfte och karaktär 

- genom eget skrivande fördjupar sin insikt i grundläggande mönster och grammatiska strukturer i 

språket samt utvecklar sin förmåga att tillämpa skriftspråkets normer i olika sammanhang. 

- utvecklar sin förmåga att skriva läsligt för hand och att använda datorn som hjälpmedel 

 

4.1.4 Sammanfattning 

I Lpfö98, Lpo94 och kursplanen i svenska lyfts det fram att förskolan och skolan är sociala 

och kulturella mötesplatser där vi människor lär av varandra och utvecklas i samspel med 

andra. Språk och kommunikation är centrala begrepp. I samtliga styrdokument framhävs 

förskolans respektive skolans verksamheter och pedagogernas uppgift att skapa goda och 

stimulerande miljöer som främjar barns språkutveckling. Styrdokumenten tar också upp att 

pedagogerna bör utgå från barnen och att lärande bör ske i ett sammanhang.  
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I Lpfö98 beskrivs lek som en betydelsefull del i barnens lärande och utveckling. Det är även i 

förskolan som grunden läggs för barnens fortsatta utveckling. Lpfö98 belyser 

skriftspråksförberedande aktiviteter, intresse för skriftspråket och lärande och utveckling i ett 

helhetsperspektiv medan det i Lpo94 och kursplanen i svenska är mer uttalat och preciserade 

mål kring läs- och skrivinlärning.  

 

4.2 Pedagogernas syn på läs- och skrivinlärning 

4.2.1 Läs- och skrivkunnighet 

Specialpedagogen som jag har intervjuat arbetar inom förskolan och har specialiserat sig på 

läs- och skrivutveckling och hur pedagoger kan hjälpa barn som har svårigheter med detta.   

Läs- och skrivkunnighet, menar specialpedagogen, finns inte på förskolan och är därför svårt 

att definiera. Däremot arbetar specialpedagogen med läs- och skrivförberedande aktiviteter 

och med att lära barnen att hantera böcker. Specialpedagogen trycker på att hantering av 

böcker och vetskapen att böcker bläddras från höger till vänster sida är grunden för att 

utveckla läs- och skrivkunnighet. Vidare berättar specialpedagogen att Lpfö98 inte talar om 

läs- och skrivkunnighet utan om språkkunnighet. ”Att ha ett språk är grunden till att lära sig 

läsa och skriva.” (i:1) 

 

Förskolläraren som är ansvarig för femåringarna på en förskola valde att definiera läs- och 

skrivkunnighet på en femårings nivå. Definitionen av läskunnighet uttryckte förskolläraren 

som igenkännande av bokstäver och ordbilder. Att känna igen ordbilder innebär att barnet kan 

se ett ord direkt och veta vad det betyder utan att ta bokstav för bokstav. De flesta barn blir 

inte läs- och skrivkunniga förrän vid sju års ålder men när barnen är kring fem år är de läs- 

och skrivkunniga när de kan läsa och skriva sitt namn, känna igen vanliga ordbilder och 

kunna skriva de flesta bokstäverna i alfabetet. Förskolläraren tolkar Lpfö98 på liknande sätt 

som specialpedagogen, nämligen att det inte tas upp något om läs- och skrivkunnighet. Det är 

förskolans roll att lägga en grund för kommande läs- och skrivinlärning. Förskolläraren anser 

att Lpfö98 betonar kommunikation och samspel för utveckling och lärande. (i:2) 

 

När ett barn är läskunnigt kan barnet, enligt läraren i förskoleklassen, förstå skriftlig 

information för att kunna arbeta vidare. Skrivkunnighet innebär att någon annan, som är 

läskunnig, ska kunna läsa och förstå det som barnet har skrivit. I förskoleklassen får läraren 

lägga upp mycket av arbetet utifrån eget tycke. Läraren menar att denne får välja vilken av 
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läroplanerna, Lpo94 eller Lpofö98, som läraren vill utgå ifrån. Förskoleklassen har även en 

egen kursplan som läraren följer. Överlag anser läraren att läroplanerna har fokus på ämnet 

svenska och läs- och skrivinlärning och att det läggs mycket timmar på detta område. (i:4) 

 

Läraren i skolan anser att ett barn är läs- och skrivkunnigt när han eller hon kan ta sig igenom 

en bok på egen hand. Det behöver inte vara en avancerad bok, utan bara några rader. Att 

kunna skriva innefattar att kunna skriva en mening. Läraren anser att läs- och skrivinlärning i 

Lpo94 har hög prioritet. Det är en viktig del i skolans arbete och barnens utveckling och 

lärande. (i:3) 

 

4.2.2 Hur lär sig barn läsa och skriva med koppling till sociokulturellt perspektiv? 

Sättet pedagogerna ser på hur barn lär sig läsa och skriva är relativt lika. Specialpedagogen 

betonar det sociokulturella perspektivets syn på inlärning och menar att barn lär sig läsa och 

skriva genom att ha andra barn och vuxna, både hemma och på förskolan, som förebilder och 

att delta i sociala sammanhang. Barnen behöver möta andra som läser och skriver och bli 

uppmuntrade till att ta del skriftspråket. Att läsa mycket för barnen och få de att förstå nyttan 

med att kunna läsa och skriva har stor betydelse för barns läs- och skrivinlärning. ”För att bli 

en bättre läsare måste barnet läsa.” (i:1) 

 

Förskolläraren tror på att medvetet och konkret sätta ut namn på föremål t ex skriva STOL på 

en stol, SPEGEL på spegel osv. för att barnen på det sättet kan se föremålet, vet hur det 

uttalas, ser ordet och kan börja koppla ihop dessa delar till en helhet. Genom att leka med ljud 

och bokstäver läggs grunden för läsande och skrivande. Förskolläraren betonar även samspel 

och kommunikation och belyser pedagogernas viktiga roll i att lära barnen detta i förskolan. 

(i:2) 

 

I förskoleklassen tar läraren upp att barn lär sig genom ett lustfyllt och lekfullt arbetssätt. Som 

lärare gäller det att skapa ett intresse för skriftspråket hos eleverna. När barnen börjar skriva 

bokstäver och känna igen ordbilder kan läraren uppmana barnen att skriva händelseböcker. 

Det sociokulturella perspektivet anser läraren har stort inflytande när barnen är små eftersom 

stor del av arbetet utförs i grupp. När barnen arbetar tillsammans uppstår aha-upplevelser för 

dem som t ex; ”Jaha, gör du sådär?! Tänker du så? Men kan du läsa! Hur har du lärt dig det? 

Kan du lära mig?” Lärande och samspel handlar om att ge och ta. (i:4) 
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Läraren i skolan menar att barn lär i sociala sammanhang, inte bara med vuxna utan även 

tillsammans med andra barn och att i dessa sammanhang träna på att ge och ta. ”Samspel är så 

mycket mer än att läsa och skriva. Det handlar om att umgås med varandra och där är språket 

viktigt. Att istället för att ta till fysiska medel kunna prata om och sätta ord på sina känslor.” 

Att lära sig att sätta ord på sina känslor är något som barnen får lära sig samtidigt som de 

tränar förmågorna att läsa och skriva. Läraren berättar att när barnen är sex till sju år är många 

väldigt nyfikna på skriftspråket och att läraren bör ta tillvara på det och bemöta barnen 

positivt. (i:3) 

 

4.2.3 Sammanfattning 

Specialpedagogen och förskolläraren anser båda två att begreppet läs- och skrivkunnighet inte 

används på förskolan utan att de arbetar med språkinlärning och skriftspråksförberedande 

aktiviteter. Läraren i förskoleklassen menar att mycket tid läggs på läs- och skrivinlärning 

vilket till stor del innefattar läs- och skrivförberedande aktiviteter men på en högre nivå än 

förskolan. Läraren i skolan lyfter fram att läs- och skrivinlärning är en viktig del av skolans 

arbete och i denna verksamhet får barnen träna på att läsa och skriva.  

 

Samtliga pedagoger lyfter fram att barn lär och utvecklas i sociala sammanhang och lär av 

varandra. Några aspekter på hur barn lär sig läsa och skriva som är tagna ur de olika 

verksamheterna är att: 

- barnen får möta andra som läser och skriver och därmed få förebilder 

- läsa mycket för barnen 

- få barnen att förstå nyttan med skriftspråket 

- konkret sätta ut namn på föremål t ex STOL på stol 

- leka med ljud och bokstäver  

- skapa ett lustfyllt lärande 

 

4.3 Den fysiska lärandemiljön 

Under denna rubrik beskrivs lärandemiljön i förskolan, förskoleklassen och till sist skolan. 

Varje verksamhet efterföljs av respektive pedagogs tankar kring lärandemiljöns betydelse och 

utformning.   

 
Alla pedagoger, oavsett arbetsplats och åldersinriktning anser att den fysiska lärandemiljön 

har stor betydelse för barn läs- och skrivinlärning. 
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4.3.1 Förskolans lärandemiljö 

Förskolans lokaler består av sex rum och jag har valt att beskriva lärandemiljön över lag, inte 

ingående i varje rum, på grund av att lokalerna utnyttjas som en helhet där barnen rör sig mer 

eller mindre fritt från rum till rum.  

 

På en vägg sitter en tygtavla i barnens ögonhöjd där flanosagor och lappar med bokstäver kan 

sättas upp. Med flanosagor betyder att pedagogen läser eller berättar en saga samtidigt som 

pedagogen sätter upp bilder som hör ihop med sagan på en tygtavla. Papper, pennor och 

alfabetets bokstäver med versaler och gemener och en tillhörande bild t ex Aa (bild på en apa) 

är uppsatt över ett bord. Bordet är placerat mot väggen och stolarna står bakom bordet riktade 

mot väggen. På väggen finns även alla siffror med tillhörande bild. (o) 

 
Spel som t ex memory och böcker som Pettson och Spöket Laban finns i hyllor strax ovanför 

golvet. En affisch med motsatser är uppsatt i höjd med barnens midja. Där står t ex lång och 

kort och en bild på två djur som visar detta. På olika föremål t ex bord, stol, spegel och lampa 

runt om i lokalerna står föremålens namn skrivna på respektive ting. Det finns två rum utan 

stolar där alla barn kan samlas. Ovanför barnens krokar för kläderna sitter deras namn, 

namnet och en bild på barnet finns på deras korgar med vantar och mössor. (o) 

 

Förskolläraren tar upp vikten av att förnya material och ändra miljöns utformning för att den 

ska väcka intresse och nyfikenhet hos barnen. En aspekt som lyfts fram är att alla pedagoger 

bör sätta sig på knä och se miljön ur barnens perspektiv för att utformningen ska bli så 

optimal som möjligt. (i:2) 

 

Specialpedagogen berättar att pedagogerna på den aktuella förskolan medvetet har mycket 

böcker framme och att de är tillgängliga för alla barn och att de ska ha en vrå där de kan sitta 

med böckerna i lugn och ro. Det finns planer på att utforma en skrivhörna med papper, 

pennor, siffror och bokstäver där barnen även kan träna förmågan att skriva. (i:1) 

 

4.3.2 Förskoleklassens lärandemiljö 

Förskoleklassen som jag besökte hade ett samlingsrum, ett klassrum och delar av hallen som 

de använde för pedagogiska aktiviteter inomhus. Lokalerna fungerade som fritids innan 

skolans början och efter skolans slut.  
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I klassrummet finns fyra bord, två runda och två kvadratiska. Barnen sitter fyra vid varje bord 

där alla kan se alla. Böckerna, som står med framsidan utåt, finns på hyllor ovanför två av 

borden, men är samtidigt i räckhåll för barnen. Böckerna består till största delen av sådant 

som är skrivet av Astrid Lindgren. (o) 

 

Barnen har egna lådor som de själva har skrivit sitt namn på och ritat en bild till. Lådorna är i 

höjd med barnens axlar och ner till golvet. I lådorna har varje barn en ask med pennor, sudd 

och sax. Det finns inga pappersark i rummet utan det måste hämtas i samlingsrummet.  

I ena hörnet av klassrummet finns en dator och CD-skivor. (o) 

 

Barnen har ritat bilder och skrivit sina namn till klassens trivselregler som sitter uppe på en av 

dörrarna. Det finns en whiteboardtavla där barnens namn är uppskrivna. Ovanför 

whiteboardtavlan finns hela alfabetets bokstäver i versaler, gemener och teckenspråk. 

Dessutom finns en bild under varje bokstav som hör ihop med bokstaven. (o) 

 
I samlingsrummet finns utrymme för alla barn att samlas. Här finns det en soffa, stolar och två 

bord. Borden står vända mot väggen och stolarna är bakom borden, riktade mot väggen. Vid 

ena bordet finns pennor av olika slag och vita papper. Det hänger även tre lappar med enbart 

versaler, enbart gemener och en lapp med både versaler och gemener. I detta rum finns även 

olika spel som t ex memory och twister, från golvet upp till ca en och en halv meter.  

 

På väggarna finns bokstäverna ett till fyra med bild och tillhörande rim uppsatta. 

Räkneramsan Ole dole doff är uppskriven i stavelser på ett blädderblock; O-le do-le doff 

(paus)… En whiteboardtavla är uppsatt i höjd med barnens huvud. Det finns även en 

platstavla med rubrikerna; Vi är här och Ledig/sjuk. Under detta finns barnens namn skrivna 

på lappar. Bredvid denna tavla sitter en dags-tavla som beskriver vad som ska hända under 

dagen.  

 

I hallen finns en soffa och böcker i ögonhöjd för barnen. Böckerna handlar om djur, växter, 

rymden, prinsessor, bilar och snickare. Det är både faktaböcker och skönlitteratur, böcker med 

enbart bilder, böcker med bilder med en till tre rader text och böcker med bilder med ca åtta 

rader text, all text i olika stora format. (o) 
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I en stimulerande lärandemiljö bör det enligt läraren finnas bra papper att skriva på, pennor 

nära till hands och fina bilder på väggarna. Miljöns utformning bör inbjuda barnen till att 

kunna sitta still i lugn och ro. Detta kan bla skapas genom många mindre rum med små kryp-

in. (i:4) 

 

4.3.3 Skolans lärandemiljö 

I klassrummet sitter barnen fyra och fyra vid runda och kvadratiska bord. Varje barn har en 

låda som de kan ta ut och bära med sig till bordet. Pennor har barnen i sina lådor eller framme 

vid tavlan. Barnen har fått rita och skriva namnskyltar som sitter bak på stolarna. De har även 

skrivit texter till kort som är tagna på friluftsdagar eller temadagar. (o) och (i:3) 

 

På en rullvagn står faktaböcker och skönlitteratur i olika svårighetsgrader. I klassrummet 

finns även en dator. På en av väggarna sitter alfabetes bokstäver med versaler och gemener 

och en bild till varje bokstav. På vissa föremål finns namn t ex DÖRR på dörren. Siffrorna ett 

till tio är uppsatta i barnens ögonhöljd med siffror och bokstäver, ett och 1. Det finns även 

papper som visar hur man formar siffrorna och bokstäverna. (o) 

 

Det finns ett speciellt engelskarum där olika sånger och bilder är uppskrivna på papper på 

väggarna. Mot ena väggen finns en trestegstrappa där barnen kan sitta. Under varje plats finns 

alfabetets bokstäver t ex första platsen heter Aa. (o) När barnen går till samlingen får barnen 

var sin bokstav eller siffra och ska sätta sig på rätt bokstav eller den bokstav som kommer i 

ordningen de har. T ex om barnet får siffran två ska de sätta sig på bokstaven Bb. (i:3) 

 

I övriga lokaler finns en skrivhörna med papper och pennor, en myshörna med soffa och ett 

fåtal böcker, 5st. I detta rum finns även pussel och memory. Allt detta finns på hyllor ca i 

meter upp. (o) 

 
Läraren anser att den fysiska lärandemiljön har stor betydelse för barns lärande och 

utveckling, både i läs- och skrivinlärning men även för den allmänna utvecklingen. När det 

gäller läs- och skrivinlärning behövs det små hörnor med bra belysning, olika sorters böcker 

och mysig och lugn atmosfär. (i:3) 
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4.3.4 Sammanfattning 

I alla verksamheter finns det böcker med varierat innehåll och utformning, blandat med 

faktaböcker och skönlitteratur på olika nivåer. Papper och pennor förvaras på olika ställen 

men är tillgängliga för barnen. Bokstäver, versaler och gemener, och tillhörande bild sitter 

uppe på väggarna. Förskoleklassen hade även en bild på handalfabetet. Spel som memory och 

pussel finns på hyllor i barnens räckvidd. Alla verksamheter har någon form av läshörna och 

skrivplats men som även används till andra aktiviteter.  

 

4.4 På vilket sätt arbetar de olika pedagogerna med läs- och skrivinlärning? 

Under denna rubrik beskrivs olika läs- och skrivaktiviteter som genomförs inom de olika 

verksamheterna och hur detta arbete kan relateras till sociokulturellt perspektiv.  

 

4.4.1 Förskolans läs- och skrivförberedande aktivitet 

Förskolläraren sitter på golvet tillsammans med fyra barn som alla är fem år. De går igenom 

vilken dag det är och vilka som är där genom att förskolläraren tar upp lappar ur en låda med 

dagens namn och namnen på barnen. Barnen får själva läsa namnen och vid två tillfällen 

ljudade förskolläraren första bokstaven och barnen fyllde i. Med hjälp av frågor och 

vägledning jämför förskolläraren och barnen bokstäver i barnens namn och hur många flickor 

och pojkar de är idag. Varje barn har en glasslåda med sitt namn på. I lådan finns det ord som 

symboliserar något värdefullt för varje enskilt barn t ex mamma, pappa, namn på hund m.m. 

Förskolläraren tar upp några ord ur varje barns låda som de får läsa. Om barnet inte ser ordet 

direkt ställer förskolläraren frågor om ordets representant som t ex; ”Det är en tjej i din familj, 

vad heter din mamma?” eller ljudar början av ordet ”Mmmaaaa….” (o) 

 

Förskolläraren läser boken; Petter och hans fyra getter. Barnen berättar att de har hört den 

förut. Boken har text som rimmar och bilder. Förskolläraren visar barnen bilderna och texten 

under läsningen. Förskolläraren läser allt utom det sista ordet på varje sida som barnen fyller 

i. ”Andra geten hette blå, han var starkare än…” läser förskolläraren och barnen svarar ”två”. 

(o) 

 

4.4.2 Fortsatt arbete med läs- och skrivinlärning 

Förskolläraren beskriver olika skriftspråksförberedande aktiviteter och situationer som de 

arbetar med. Barnen får med hjälp av förskolläraren rimma genom verser och spel bla som 
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förskollärarna själva har tillverkat t ex memory med SOL och STOL och tillhörande bilder. 

Barnen får träna på att skriva sitt namn och lära sig känna igen sin bokstav. Förskolan arbetar 

med medveten rörelseträning som tränar hela kroppens motorik. Den består av 

grundrörelserna hoppa, gå, åla, krypa, klättra osv. Dessa övningar anpassas efter ålder och 

mognad. ”För att träna munmotoriken använder jag sugrör. Barnen ska genom att suga inåt i 

sugröret få ett papper att fasta på andra sidan sugröret och förflytta pappret. De får också träna 

på att blåsa ut.” (i:2) 

 

Vid läsning av sagor vill förskolläraren ha ögonkontakt med alla barn och hålla boken på ett 

sätt som gör att alla barnen kan se bilderna och texten. ”Läs mycket sagor, bekräfta barnen i 

deras försök till att läsa och skriva, ge barnen tid och låt de själva få svara” är en uppmaning 

till vuxna och pedagoger. ”Viktigt är också att skapa en dialog och ett samspel tillsammans 

med barnen.” Barnen får även själva välja en bok som de tycker om och visa upp den för de 

andra barnen innan förskolläraren läser boken högt. (i:2) 

 

På denna förskola arbetar de med ett material från UR (Utbildningsradion) som heter 

tunggung. Det materialet innehåller språkstimulerande aktiviteter som rim, ramsor, sånger 

m.m. som på ett lustfyllt sätt behandlar ord och bokstäver. Det finns som bok, CD-skiva, tv-

program och på radion. (i:2) 

 

Förskolläraren anser att de på förskolan utgår från barnen, deras erfarenheter och intressen, 

för att bygga vidare på lärande, utveckling och motivation. Ett temaarbete som var aktuellt på 

förskolan under mitt besökstillfälle var Astrid Lindgren. ”De börjar prata väldigt mycket om 

Pippi Långstrump. Ja men hur stavas pippi? Titta p-i…titta pippi har tre p och två i. Det är 

bara de bokstäverna men ändå är det så långt.” (i:2) 

 

Det sociokulturella perspektivet i läs- och skrivinlärningen på förskolan är att barnen och 

pedagogen arbetar tillsammans i dialog och samspel, pedagogen utgår från barnens 

erfarenheter och intressen och barnen delar med sig av sina kunskaper och intressen när de 

själva får ta med en bok och berätta om den.  

 

4.4.3 Förskoleklassens arbete med läs- och skrivinlärning 

När jag kommer in i samlingsrummet sitter alla barn i en ring på sina stolar. Barnen och 

läraren sjunger en godmorgon-sång innan ett av barnen får läsa upp allas namn och se vilka 
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som är där. Läraren och barnet går igenom vad som ska hända under dagen med hjälp av en 

tavla med bilder och tillhörande text som är synlig för alla. Med hjälp av en almanacka går 

läraren och barnet också igenom datum, dag, månad och namnsdagsbarn. De barn som inte 

kan läsa får hjälp av läraren som viskar svaret till barnet. (o) 

 
 
Nu när det närmar sig jul släcker läraren taklampan och tänder ett ljus i adventsstaken. När 

barnen är tysta och lugna börjar läraren att läsa boken. Efter ca fem minuters läsande tänder 

pedagogen lampan igen och sätter upp en bild på väggen som handlar om det pedagogen har 

läst. (o) 

 

Det som står på tur på schemat efter samling är veckans bokstav. Läraren visar en låda med 

färger och bilder och säger: 

- Jag har något som vill hoppa upp ur min låda. Vad är det? 

Läraren tar upp en bild på en kanin där det står kanin under bilden.  

- En kanin, säger barnen i kör.  

Läraren visar fler ord som börjar på k och sätter upp dessa på tavlan. Läraren frågar barnen 

vilken bokstav de ska arbeta med och de säger k. Tecknet för k på teckenspråk visar läraren 

för barnen efter att läraren har skrivit Kk på tavlan.  

- Vilka ord finns det k i? frågar läraren och skriver upp de ord som barnen säger och styrker 

under k. Alla får säga minst ett ord var. Ett av barnen säger: 

- Pansarvagn 

- Fast det var inget k i det, svarar läraren.   

Ett annat barn som har suttit och tänkt en längre stund, säger: 

- Coca cola 

- Det låter som k men det stavas med c, säger läraren tillbaka. 

Läraren går vidare och visar en bild på en kanin och läser en ramsa som finns under bilden.  

- Karl kanin har en rosett, sitter fint på alla sätt.  

Pedagogen läser texten två gånger och sedan hänger barnen med, tre gånger, innan de säger: 

- Kan vi sjunga den? 

Alla börjar sjunga. (o) 

 

Innan barnen får börja jobba själva går pedagogen igenom vad de ska göra. Först ska de 

klippa och klistra ihop en katt som de får en mall till. Sedan får de arbeta med de tre papperna 
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som hör till veckans bokstav. De tre uppgifterna som finns att arbeta med är att hitta 

bokstaven i ord och meningar, rita en bild till bokstaven och fylla i ett ord till en bild t ex 

skriva KAM under bilden med en kam. Barnen hinner färdigt katten innan det är dags för rast. 

(o) 

 

4.4.4 Fortsatt arbete med läs- och skrivinlärning 

Läs- och skrivinlärning i förskoleklassen är invävt i verksamhetens dagliga arbete. Ord, 

bokstäver och siffror uppmärksammas av barn och lärare i vardagliga situationer. Läraren 

utgår ofta från barnens namn i början av läs- och skrivinlärningen eftersom namnet är något 

som är betydelsefullt för barnen. (i:4) 

 

Förskoleklassen arbetar även med läromedlet Trulle. Det är en saga om Trulle som behandlar 

rim, meningar, ord och stavelser i tur och ordning. Allt detta arbete sker gemensamt i 

gruppen. Rim genomsyrar hela arbetets gång. Arbetet med meningar innefattar att barnen bör 

lära sig att känna igen en mening och se att en mening har stor bokstav och punkt. (i:4) 

 
Den största delen av arbetet i förskoleklassen sker gemensamt. Arbetet med Trulle är utformat 

för att arbeta med tillsammans. T ex kan några barn gå takten till en ramsa medan de andra 

barnen säger ramsan i kör. Genom detta hjälper barnen varandra. (i:4) 

 

Det arbete som genomförs i förskoleklassen kopplat till ett sociokulturellt perspektiv är 

framförallt Trulle, eftersom stor del av arbetet sker gemensamt där barnen lär av pedagogen 

och varandra. Veckans bokstav introduceras med gemensamt arbete. Pedagogen utgår även 

till viss del från barnen och uppmärksammar skriftspråket i vardagliga sammanhang.  

 

4.4.5 Skolans arbete med läs- och skrivinlärning 

Jag vill förtydliga att skolans arbete med läs- och skrivinlärning endast är beskrivningar från 

läraren genom intervjun och ej genom observation.   

 

Varje dag skriver barnen minst en mening i sin dagbok på svenska och/eller engelska. Barnen 

får hitta på en egen mening eller skriva av lärarens mening. Pedagogen pratar även engelska 

varje morgon. Veckans bokstav är en aktivitet där läraren utgår från sånger om bokstäver. 

Alla barnen sjunger sången innan de får hitta bokstaven i texten, klippa ut meningar eller ord 
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och laborera med texten. Detta arbetar läraren och barnen gemensamt med. De samtalar även 

om textens innehåll. (i:3) 

 

De yngre barnen arbetar 1g/v med läromedlet Trulle som bygger på fantasi. Högläsning 

förekommer varje dag då barnen får sitta stilla och lyssna. (i:3) 

 

I denna klass arbetar barnen med läromedlet Kiwi som ursprungligen kommer från Nya 

Zeeland. Dessa böcker är uppdelade i tolv nivåer och det finns sex uppsättningar av varje 

nivå. Barnen arbetar med böckerna i fyra läsgrupper. Det innebär fyra grupper som läser på 

fyra olika nivåer. Läraren går igenom boken tillsammans med varje läsgrupp. Läraren och 

barnen läser tillsammans i kör, tittar på bilderna och pratar om innehållet. Ibland läser de äldre 

barnen för de yngre och tvärtom. Läraren lyfte fram att det är viktigt att peka på orden när 

läraren läser för barnen för att koppla ihop ljud och text. Barnen får ta hem boken och läsa den 

hemma och sedan läsa enskilt för läraren en vecka senare. (i:3) 

 

I arbetet med bla Trulle och läsgrupperna arbetar barnen och läraren tillsammans, de lyssnar 

på varandra och samtalar om textens innehåll och form och bilderna i boken. De skriver även 

sagor tillsammans och läraren uppmanar barnen att hjälpa varandra. (i:3) 

 

Det sociokulturella perspektivet på lärande i skolan är att pedagogen och barnen samtalar om 

texters innehåll och utformning. Barnen ingår även i läsgrupper där varje barn i en grupp läser 

samma bok och ibland läser de för varandra. Arbetet med Trulle sker gemensamt och på 

liknande sätt som i förskoleklassen. Skrivande av sagor ingår också i det gemensamma 

arbetet.  

 

4.4.6 Sammanfattning 

Att skapa dialog och samspel med barnen är en förutsättning för ett gott lärande. Pedagogen 

bör uppmuntra barnen och utgå från deras intressen. I alla verksamheter förekommer 

högläsning då pedagogen läser högt för barnen. På förskolan och i förskoleklassen arbetar 

pedagogerna och barnen med barnens namn och namn på saker och personer som är 

betydelsefulla för dem. Rim används ofta på förskolan i böcker, verser och memory. På 

förskolan får barnen även träna kroppsmotorik.  
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Arbetet med läs- och skrivinlärning är invävt i det dagliga arbetet i förskolklassen där 

bokstäver, ord och siffror uppmärksammas i vardagliga situationer. Förskoleklassen arbetar 

med veckans bokstav. Ett material som används i förskolklassen är Trulle som innefattar rim, 

meningar, ord och stavelser. Detta arbete sker gemensamt.  

 

Barnen på skolan får varje dag skriva minst en mening i sin dagbok på svenska eller engelska. 

Även skolan arbetar med veckans bokstav. I det arbetet utgår pedagogen från sånger och 

pedagogen och barnen laborerar sedan tillsammans med texten. Förutom att skolan använder 

sig av Trulle jobbar de med Kiwi i läsgrupper.  

 

Gemensamt arbete ingår i samtliga verksamheter där det också finns sociokulturella inslag 

genom dialog, samspel, kommunikation och utbyte av erfarenheter och kunskaper.  

 

5. Diskussion 

Syftet med denna rapport är att undersöka och belysa hur pedagoger kan hjälpa barn att lära 

sig läsa och skriva kopplat till ett sociokulturellt perspektiv. Jag anser att jag har uppnått detta 

syfte eftersom jag har tagit del av litteratur och forskning inom ämnet och även fått insikt i det 

praktiska arbetet i förskolan/skolan med konkreta exempel. Utifrån den empiriska 

undersökningen står jag fast vid att förskolan/skolan, 5-8år, lägger ner stor del av den 

pedagogiska verksamheten på läs- och skrivförberedande aktiviteter respektive läs- och 

skrivinlärning. Eftersom jag har besökt en förskola, en förskoleklass och en åldersblandad 

klass med 6-8åringar har jag fått ta del av läs- och skrivinlärning på olika nivåer och därmed 

fått bredare kunskaper och en följd i utvecklingen.  

 

5.1 Metod 

Utifrån mitt syfte och tillhörande frågeställningar anser jag att jag valde den mest lämpade 

metoden för min undersökning. Eftersom jag genomförde både observationer och intervjuer 

fick jag ta del av verksamheten från två olika perspektiv vilket ökade förståelsen och 

tillförlitligheten på undersökningen. Jag fick ta del av yttre beteenden och sedan fördjupa 

informationen genom intervjuerna. Tanken med valet av denna metod var att gå in på djupet 

och svara på den didaktiska frågan hur, vilket jag anser blir problematiskt i en 

enkätundersökning eftersom det krävs utförliga svar. Dock har undersökningen en smal bredd 

på grund av det låga antalet informanter. En fördel med intervjuerna har varit att jag inte har 
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haft något bortfall. Det enda bortfallet var ett observationstillfälle på skolan. Jag valde då att 

göra en djupare intervju med läraren på skolan där denne fick beskriva mer ingående hur det 

praktiska arbetet går till.   

 

Den genomförda undersökningen kommer förmodligen att visa ett annat resultat med andra 

informanter eftersom det varierar från skola till skola och från pedagog till pedagog. Jag är 

medveten om att mina tolkningar och val av intervjufrågor och observationsunderlag påverkar 

resultatet. Med hjälp av intervjufrågorna och observationsunderlaget har jag kunnat fokusera 

på mitt syfte och mina frågeställningar. Jag har omarbetat intervjufrågorna och ifrågasatt dess 

relevans. Dessutom anser jag mig ha en tydlig struktur på resultatet där frågeställningarna 

besvaras.  

 

5.2 Resultatdiskussion 

De slutsatser som kan dras av resultatet är att samtliga analyserade styrdokument bygger på 

sociokulturellt perspektiv på lärande och utveckling och belyser läs- och skrivinlärningens 

centrala roll, dock på olika nivåer. I förskolans och förskoleklassens praktiska arbete med läs- 

och skrivinlärning ligger fokus på förberedande aktiviteter medan skolan har som mål att lära 

barnen att lära sig läsa och skriva. Svårigheten har varit att utgå från ett sociokulturellt 

perspektiv på läs- och skrivinlärning eftersom pedagogerna har haft inslag av detta perspektiv 

men inte utgått från det vid den observerade aktivteten. Därför valde jag att beskriva 

pedagogernas arbetssätt och relatera detta till det sociokulturella perspektivet. Alla pedagoger 

förespråkar dock kommunikation och socialt samspel för att barn ska lära sig läsa och skriva.  

 

Innan jag genomförde undersökningen antog jag att det sociokulturella perspektivet skulle 

vara tydligare än vad som framgick av undersökningen eftersom styrdokumenten tydligt är 

uppbyggt på detta synsätt. En förklaring till detta kan vara att jag endast har observerat en 

lärandesituation i respektive verksamhet. Även om förskolan och skolan ska utgå från ett 

sociokulturellt perspektiv måste barnen även få arbeta enskilt och inte endast i sociala 

sammanhang. Det kan också bero på pedagogernas och/eller min tolkning av vad det 

sociokulturella perspektivet innefattar.  

 

I verksamheternas lärandemiljöer har det funnits tillgång till böcker, papper, pennor, bilder 

och bokstäver på väggarna och annat som inspirerat till att använda skriftspråket. Hur 
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pedagogerna har arbetat med dessa verktyg och med läs- och skrivaktiviteter har skilt sig åt i 

de olika verksamheterna. Dock har alla arbetat aktivt med detta och mycket tid lagts åt den 

dessa aktiviteter. Detta visar hur viktigt läs- och skrivinlärningen är i förskolans och skolans 

verksamheter.  

 

Resultatet visar även att det inte finns ett enkelt och självklart svar på frågan hur pedagoger 

kan hjälpa barn att lära sig läsa och skriva.  Det finns många olika arbetssätt och metoder. Jag 

anser att det är upp till varje skola och pedagog att hitta ett arbetssätt som passar både en själv 

och den aktuella barngruppen/klassen.  

 

En intressant aspekt som resultatet visade var att samtliga verksamheter till stor del arbetade i 

grupp med läsandet. Skrivandet däremot fick barnen i större utsträckning utföra på egen hand, 

och vid behov med stöd av pedagogen. I inledningen av denna rapport lyfte jag fram att 

utvecklandet av förmågorna att läsa och skriva går hand i hand. Alla verksamheter arbetade 

parallellt med att läsa och skriva. Orsaken till att läsandet förekommer oftare i grupp än 

skrivandet kan bero på att t ex högläsning är ett relativt lätt och bra sätt att nå ut till många 

barn medan skrivandet är väldigt individuellt och svårare att hitta en bra nivå på vid 

gemensamt arbete. 

 

Under intervjun med förskolläraren framkom att pedagogerna på den arbetsplatsen satte sig på 

knä och tittade på miljön ur barnens perspektiv för att på bästa sätt utforma lärandemiljön. 

Denna tanke bör alla pedagoger ha i det dagliga arbetet, att se ur barnens perspektiv. En 

fundering som väcks är om och hur detta tas tillvara i skolans verksamhet.  

 

5.3 Likheter mellan teori och praktik 

Samtliga pedagoger anser att den fysiska lärandemiljön har stor betydelse för barnens lärande 

och utveckling vilket även Nyström (2002:17) betonar och Lpo94 och Lpfö98. Nyström 

(2002:36) tar även upp förskolans verksamhet med läs- och skrivinlärning som bör arbeta 

med förberedande språklekar och språklig medvetenhet vilket undersökningen på förskolan 

och förskoleklassen visade. Lek och nyfikenhet för skriftspråket är begrepp som Nyström 

(2002:36) och Skolverket (2003) tar upp som centrala för förskolan och som även 

pedagogerna inom förskolan arbetade med. Även Lpfö98 tar upp lek som centralt för 

förskolans verksamhet. Det som Nyström (2002:32), samtliga styrdokument och pedagoger 
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pekar på är att kommunikation och socialt samspel är av stor vikt för barnens lärande och 

utveckling. Dock behöver barn även lära sig att arbeta självständigt vilket både 

undersökningen och Nyström (2002:150-151) visar.  

 

Skolverket (2003:85,100-101) tar upp olika aktiviteter som pedagogerna kan arbetar med i 

verksamheterna. Samtliga pedagoger läste högt för barnen, arbetade med språklig 

medvetenhet på olika nivåer och arbetade både med text och bild. Som skolverket (2003:89-

90) tar upp har skolan uppnående mål t ex att barnen ska lära sig läsa och skriva medan 

förskolan arbetar med helhetsutveckling. Som jag nämnde i resultatdiskussionen arbetar 

samtliga verksamheter parallellt med läsning och skrivning. I inledningen citerar jag Liberg 

(2006:baksidestext) som menar att läsandet och skrivandet hör ihop och utvecklas parallellt. 

Detta menar även Nyström (2002:38).  

 

5.4 Skillnader mellan teori och praktik 

Skillnaden mellan undersökningen och litteraturen (den teoretiska genomgången och 

styrdokumenten) är att litteraturen tydligt belyser det sociokulturella perspektivet på lärande 

och utveckling. Undersökningen visar att pedagogerna värderar kommunikation och samspel 

högt men att de skriftspråkliga aktiviteterna inte genomsyras av detta perspektiv till lika stor 

del. Anledningen till detta kan vara som jag tidigare skrev under resultatdiskussionen, 5.2. 

 

Skolverkets (2003) skrift hittade jag efter att ha genomfört tre av fyra intervjuer. Det hade 

varit intressant att veta vilket av de tre beskrivna synsätten som varje pedagog föredrog. 

Eftersom detta inte var möjligt har jag utifrån undersökningen tolkat de enskilda 

pedagogernas sätt att se på lärande och utveckling. Enligt skolverket (2003:58-60) valde 

förskollärarna det utvecklingsinriktade synsättet vilket innebär att pedagogen utgår från 

barnets nyfikenhet och inväntar signaler från barnet. Utifrån min undersökning vill jag även 

tillägga att förskolläraren även arbetade med det interaktionistiska synsättet där det 

sociokulturella perspektivet ligger till grund. Lärarna på skolan valde enligt skolverket 

(2003:58-60) det inlärningsinriktade synsättet där läraren väljer ut uppgifter åt barnen i syfte 

att de ska lära sig vissa förmågor. Pedagogen jag undersökte på skolan arbetade i en 

åldersblandad klass med barn mellan 6-8 år. Jag är villig att hålla med skolverkets resultat att 

läraren till största delen använder det inlärningsinriktade synsättet men har klara inslag av det 

interaktionistiska synsättet. Förskoleklassen ligger mellan förskolans lekinspirerade arbetssätt 
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och skolans mer formella struktur. Läraren i förskoleklassen skulle jag koppla samman med 

det inlärningsinriktade och det utvecklingsinriktade synsätten med inslag av det 

interaktionistiska.  

 

5.5 Avslutande ord 

Att hjälpa barn att lära sig läsa och skriva är en central del av skolans och pedagogernas 

uppdrag. I denna rapport finns både forskning och konkreta exempel på hur olika 

verksamheter arbetar med detta vilket gör den relevant för läraryrket. Det viktiga, anser jag, är 

att som pedagog ha en positiv inställning till skriftspråket och barnen, leka med språket och ta 

tillvara på det material, den kunskap och de erfarenheter som pedagogen själv har och andra 

pedagoger men även det som barnen har.  

  

Efter att ha genomfört min undersökning står jag fast vid mitt påstående inledningsvis där jag 

menar att ”det sociokulturella perspektivet ger pedagoger verktyg att utveckla lärande hos 

barn.” (Inledning:1.) Samtliga pedagoger lyfte fram att lärande och utveckling sker i samspel 

med andra och att kommunikation är en viktig del i detta. Lärandemiljöns utformning och 

verktyg har stor betydelse för läs- och skrivinlärningen och ger pedagogerna redskap för att 

hjälpa barnen att lära sig läsa och skriva.  

 

Det skulle vara intressant att vidare undersöka läs- och skrivinlärning utifrån ett 

elevperspektiv där barnen istället för pedagogen undersöks. Vad kan barnet? Vilken 

inställning har barnet till skriftspråket? Hur ser läsande och skrivande ut i hemmet? Ett annat 

forskningsområde är att undersöka läs- och skrivsvårigheter och hur detta kan förebyggas i en 

skola för alla.  

 

Min förhoppning är att denna rapport har gett läsaren större kunskaper om läs- och 

skrivinlärning inom olika verksamheter och hur pedagoger kan hjälpa barn att lära sig läsa 

och skriva.  
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Muntliga källor: 

Intervju 1; Intervju med specialpedagog på förskola som har fördjupat sig inom läs- och 
skrivutveckling hos förskolebarn.  
 
Intervju 2; Intervju med förskollärare på förskola med ansvar för femåringarna.  
 
Intervju 3; Intervju med lärare i år F-2 (6-8år).  
 
Intervju 4; Intervju med lärare i förskoleklass.



 I 

Bilaga 1 

 

Informationsbrev 

Jag, Ida Lundquist, läser mitt sista år på lärarutbildningen med inriktning mot tidigare år. Jag 
har alltid varit intresserad av läsning och skrivning och när jag gjorde praktik i en år 1 och år 
2 blev det ännu tydligare hur pass mycket tid och energi som läggs på läs- och skrivinlärning. 
Jag har läst kurser som behandlar läs- och skrivinlärning men både jag och andra som jag 
studerar med har ställt oss frågan; hur ska vi hjälpa barn att lära sig läsa och skriva? Under 
utbildningen har jag fått ta del av många olika teorier, men jag vill även undersöka det 
praktiska arbetet. Jag vill alltså undersöka hur pedagoger kan hjälpa barn att lära sig läsa och 
skriva.  
 
Under mitt besök önskar jag att observera en lärandesituation med inriktning på läs- och 
skrivinlärning för att se hur du praktiskt arbetar med detta. Dessutom vill jag intervjua dig om 
dina tankar, erfarenheter och arbetssätt när det gäller läs- och skrivinlärning. Jag har färdiga 
intervjufrågor och kommer eventuellt att ställa frågor på det som jag har observerat. Jag 
kommer att berätta för barnen vem jag är och varför jag är här, men inte delta i några 
aktiviteter.  
 
Jag kommer inte kommer att skriva ut namn, skola eller ort i mitt arbete. Det som jag kommer 
att skriva är att det är en lärare på en skola i norra delen av Sverige. Om det är okej med dig 
spelar jag gärna in intervjun på band. En bandad intervju är en stor hjälp för mig eftersom jag 
kan få mer information som dessutom minimerar det risken för oklarheter. När jag har lyssnat 
på bandet kommer jag att spela över intervjun så att detta inte finns kvar.  
 
Ett begrepp som berör en del av frågorna är sociokulturellt perspektiv på lärande. Utifrån 
detta synsätt sker lärande och utveckling i samspel med andra. I dessa sociala situationer bär 
vi alla med oss olika kulturer. Kultur innefattar värderingar, kunskaper, idéer, språk och 
fysiska föremål. Kulturen förändras och utvecklas i mötet med andra människor och vi lär och 
utvecklas i samspel med andra. Kommunikation är ett centrat begrepp som innefattar talat och 
skrivet språk. 
 
 
Tack på förhand! 
 
Ida Lundquist, Umeå Universitet 
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Bilaga 2 

 

Intervjuunderlag 

Pedagogerna syn på läs- och skrivinlärning 

Hur skulle du definiera begreppet läs- och skrivkunnig? 

Hur anser du att läroplanen ser på läs- och skrivinlärning? 

Hur anser du att barn lär sig läsa och skriva? 

 

Pedagogernas praktiska arbete kopplat till sociokulturellt perspektiv 

Vad har du för syn på sociokulturellt lärande? 

På vilket sätt arbetar du med läsinlärning och skrivinlärning? 

Hur kan arbetet med läs- och skrivinlärning relateras till ett sociokulturellt perspektiv?  

Anser du att du utgår från elevernas erfarenheter? På vilket sätt? 

 

Lärandemiljön 

Vad anser du att den fysiska miljön har för betydelse när det gäller läs- och skrivinlärning? 

Vad har du för tanke med klassrummets/rummens utformning kopplat till lärande? 

Hur anser du att en stimulerande läromiljö bör vara utformad?  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 III 

Bilaga 3 

 

Observationsunderlag 

Rummet - Hur är lärandemiljön utformad?  

Finns det lättillgängliga böcker med varierat innehåll? 

 

Finns detta och var är de placerade; papper, pennor, bokstäver, spel, bilder, läshörna?  

 

Annat som inspirerar till läsning och skrivning? 

 

Vad finns på väggarna?  

 

Är bord och bänkar placerade på ett sätt som gör att barnen kan prata med varandra? 

 

Finns det utrymme att samla alla barn? 

 

Aktivitet - Hur arbetar pedagoger med läs- och skrivinlärning? 

Finns ett sociokulturellt lärande? Samtal, dialog och kommunikation? 

 

- Arbetar barn och lärare tillsammans? 

 

- Är eleverna aktiva? 

 

Får eleverna själva läsa eller skriva? 

 

Vilket material används (se ovan)? 

 

Utgår pedagogen från eleverna? 

 

Jobbar de parallellt med läsning och skrivning? 

 

Vad händer i rummet? 

 
 


