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Abstract 

 

The aim of this study was to explore and describe how four teachers work with literacy in preschool 

and grade one, ages 6 and 7. The aim was also to explore the progression of reading and writing as 

well as the collaboration between teachers in preschool and grade one. The study has a qualitative 

approach and data was collected through observations and interviews. The findings indicate that 

teachers in preschool have similar activities and approach to what guides the work. Regarding 

teachers in grade one it shows that they both are working with reading and writing in a varied way. 

But their approach, materials and tools shows some differences. The collaboration in one of the 

schools is perceived as good. At the other school it indicates that the teachers want a closer 

cooperation 

 

Nyckelord: Literacy, samverkan, läs- och skrivinlärning.  
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1 Inledning 

Förskoleklassens verksamhet riktar sig till 6-åringar och ska vara en övergång från 

förskolan till den obligatoriska grundskolan. Förskoleklassens verksamhet kan se lite 

olika ut beroende på hur pedagoger tolkar sitt uppdrag samt hur de väljer att organisera 

aktiviteter och utforma dess innehåll (Karlsson, Melander, Pérez Prieto och Sahlström, 

2006). Vad innebär egentligen arbetet i förskoleklass och på vilket sätt ska övergången 

till skolan ske? Enligt Skolverket (2014) är syftet med förskoleklassen att den ska 

stimulera varje elevs utveckling och lärande samt förbereda dem för fortsatt utbildning. 

I samma skrift framgår att förskoleklassen ska skapa en brygga mellan förskolan och 

skolan, samt att inriktningen för undervisningen i förskoleklassen bör vara en 

kombination av förskolans och grundskolans arbetssätt och pedagogik. 

 

Den sista verksamhetsförlagda utbildningen på grundlärarprogrammet fick jag och mina 

studiekamrater delvis genomföra i förskoleklass. Utifrån reflekterande samtal efter 

VFU:n, har jag förstått att upplägget för verksamheten kan variera beroende på i vilken 

förskoleklass praktiken gjordes. Vissa studenter ansåg att det knappt förekom några 

pedagogiska aktiviteter kopplat till att vara skolförberedande, utan att det mer handlade 

om olika typer av skapande arbete. I kontrast till denna bild har vi under utbildningens 

gång fått ta del av studier som visat på det motsatta, att förskoleklassen ofta skolifieras 

och därmed närmast fungerar som ett första skolår (Karlsson m.fl. 2006; Persson och 

Wiklund, 2008). Denna varierade bild av förskoleklassens verksamhet ser jag som 

problematisk med tanke på likvärdighet i vad de 6-åriga barnen får möta och vilka 

förväntningar som ställs på dem.  

 

Som blivande lärare i både förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 ser jag det som 

intressant att undersöka främst hur arbetet i förskoleklass tar sig uttryck, men också hur 

lärare tar vid och fortsätter arbetet när eleverna kommer till första klass. Jag har valt att 

fokusera min studie på språk-, läs- och skrivutveckling och vill veta hur pedagoger 

tänker kring sitt uppdrag att stimulera barnen att utveckla dessa förmågor. Eftersom 

förskoleklassen ska utgöra en bro mellan förskolan och skolan, vill jag även ta reda på 

vilken samverkan som finns mellan pedagoger i förskoleklass och lärare i årskurs 1. Har 

dessa pedagoger en samstämmig syn på hur barnen lär sig att utveckla sitt språk och 

förespråkar de liknande aktiviteter i arbetet med läs- och skrivutveckling? 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka skillnader och likheter i ett 

antal pedagogers arbete med språk-, läs- och skrivutveckling i förskoleklass samt 

årskurs 1. Det underliggande syftet är att undersöka progressionen mellan 

verksamheterna när det gäller literacyundervisning i förskoleklass och skola.  

 

Följande frågeställningar kommer att behandlas i texten:  

 

- Vilka språk-, läs- och skrivutvecklande aktiviteter förekommer i verksamheten? 

- Hur beskriver och motiverar pedagogerna sin undervisning? 

- Hur ser samverkan mellan pedagogerna i förskoleklass och årskurs 1 ut?  
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2 Forskningsöversikt 

Här presenteras litteratur som möter studiens syfte och frågeställningar. Det fokuseras 

på hur pedagoger kan arbeta språk-, läs- och skrivutvecklande samt vad som visat sig 

gynnsamt. Innebörden av begreppet literacy förklaras. Under språk-, läs- och 

skrivdidaktik redogörs för hur barnens inlärning kan se ut och för de centrala aspekter 

som undervisningen behöver ta hänsyn till. Olika perspektiv i sättet att se på barns 

tidiga läsning och skrivning lyfts. Här redovisas även vad som framgår i aktuella 

styrdokument, hur arbete i förskoleklass tagit uttryck och betydelsen av samverkan 

mellan pedagoger och lärare. 

 

2.1 Literacy 

Begreppet literacy har blivit allt vanligare inom läsforskning under senare år, enligt 

Hedström (2009). Begreppet innebär mycket mer än att ”knäcka koden” och handlar om 

en utvidgad syn på läs- och skrivinlärning, där läsning och skrivning sätts in i ett socialt 

sammanhang. Författaren menar att barn också kan tillägna sig läsande och skrivande 

med hjälp av berättande, sång, bild och drama, samt genom att använda 

kommunikations- och informationsteknik. Fast (2008) skriver att barns läs- och 

skrivinlärning inte är förlagd till något speciellt område utan kan ske var som helst: i 

hemmet, i lekparken eller på affären. Författaren menar att den miljö som barnen växer 

upp i är betydelsefull för vägar in i skriftspråket. I beskrivningen av vad literacy står för, 

hänvisar Fast bland annat till de australiensiska forskarna Makin och Jones Diaz (2002 

s. 7) som menar att literacy är ett komplext arbete som pågår under hela lässituationen, 

tankarna vandrar fram och tillbaka mellan vad läsaren redan vet och mötet med ny 

information. Läsning är enligt Winch (2010) en integrerad del av literacy som är kopplat 

till att lyssna, tala och skriva samt utveckla ett kritiskt tänkande. Literacy utgör grunden 

för att utveckla språkliga förmågor och praktisk läskunnighet. Läsande och skrivande är 

meningsskapande processer som innefattar tolkning och förståelse, hävdar Schmidt och 

Gustavsson (2011). De framhäver också betydelsen av att se på literacy som en social 

praktik istället för enbart färdigheter och förmågor. I definitionen av literacy i ett vidare 

perspektiv hävdar Langer (2004) att förutom läs- och skrivförmåga, handlar literacy om 

kvaliteter som förmågan att samtala, reflektera, upptäcka samband mellan olika 

kunskapsområden, ta ställning och integrera ny kunskap med tidigare kunskap. 

 

2.2 Språk-, läs- och skrivdidaktik 

En mjuk introduktion till den mer formella läs- och skrivinlärning som barn möter i 

skolan, kan vara att pedagoger uppmuntrar barnen att använda bokstäver genom att 

lekskriva och lekläsa, skriver Hagtvet (2002). Här krävs att det finns tillgång till 

ordbilder i miljön som barnen kan relatera till för att utforska skriftspråket. Författaren 

menar att sexåringar ofta har ett stort intresse för språk och bokstäver som bör tas 
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tillvara och bygga vidare på. Frost (2009) tar också upp betydelsen av att uppmuntra 

barns skriftspråkliga intresse. Via informella möten med skriftspråket vänjer sig barnet 

och kan inspireras genom att ta in det i leken på sitt eget sätt. Att en stimulerande 

språkmiljö stödjer utvecklingen är flera författare överens om samt att lek och naturliga 

talsituationer är grogrund för att upptäcka skriftspråket på ett lustfyllt sätt (Hagtvet, 

2002; Lindö, 2002; Söderberg, 2009; Taube, 2013). En tidig skriftspråksstimulering 

handlar om att på ett insiktsfullt sätt knyta an till barnens spontana intressen och genom 

högläsning där pedagogen låter barnen vara aktiva i processen (Frost, 2009; Hagtvet, 

2002). När man läser högt för yngre barn är det optimala att hålla boken så barnen kan 

se både text och bild eftersom det då inbjuder till interaktion, menar Söderbergh (2009).  

Författaren framhäver också de rika möjligheter till skrivande som leken kan erbjuda, 

exempelvis vid affärslekar, skapande av gratulationskort och andra typer av 

meddelanden.  

 

Fast (2007) menar att barn redan tidigt deltar i olika textorienterade aktiviteter och att 

barnens skriftspråkliga erfarenheter bör vara utgångspunkten i pedagogers arbete. 

Forskning pekar på att ju mer läraren utgår från elevernas erfarenhetsvärld, desto mer 

aktiva blir eleverna. Detsamma gäller när lek och lärande integreras eftersom då 

underlättas själva lärandesituationen för eleverna (Skolverket, 2014). Språklig 

medvetenhet är något som framhålls som en viktig grundpelare i barnens tidiga läs- och 

skrivutveckling. Hagtvet (2002) hävdar att en språklig medvetenhet växer fram i samtal 

mellan barn och vuxna, genom barns eget berättande, rimlekar samt barnets egna 

lekfulla skrivande. Enligt Frykholm (2007) bör fantasi och kreativitet vara drivkrafterna 

när barnen ska experimentera och upptäcka språket. För att stärka barnens språkliga 

medvetenhet kan arbete med sånger, ramsor och ordlekar stimulera till ett mer 

systematiskt utforskande av språkets formsida, likaväl som dikter och berättelser. 

Frykholm belyser också vikten av kopplingar till barnens vardagsverklighet och menar 

att exempel från egna upplevelser, dataspel och filmer fungerar minst lika bra som 

exempel från den klassiska litteraturen.  

 

I teorier om barns läs- och skrivinlärning finns olika föreställningar. En är att det finns 

en lämplig tidpunkt då barnet är moget för att lära sig läsa och skriva, och i den 

föreställningen förekommer ofta en formell undervisning som utmärks av att barn först 

måste lära sig om bokstävers ljud och utseende (Fast, 2008). En annan föreställning som 

författaren beskriver är att skriftspråket synliggörs för barnet på olika sätt redan från 

tidig ålder. Där barnet gradvis tillägnar sig kunskaper om läsande och skrivande i 

samspel med andra människor. Att känna igen bokstäver och kunna koppla dem till ljud 

är centralt för den första läsutvecklingen, hävdar Frost (2009), men det viktigaste är att 

barnen själva har lärt sig bokstäverna genom t.ex. lekskrivning eller i samtal med någon 

som kan dem. Författaren förklarar att läroprocessen börjar när bokstäverna blir 

funktionella och barnets strategi innebär att återskapa språket via den fonologiska 

omkodningen av bokstäverna. 
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Det finns några olika faktorer av betydelse för ett rikt läs- och skrivlärande som 

samverkar genom hela utvecklingen (Liberg, 2006). Bland annat att kunna samtala i 

vardagssammanhang, läsa texter med och utan bilder, delta inom ramen för olika 

medier, förstå och använda sig av visuella symboler. Det handlar även om att kunna 

hantera skriftkoden som innebär bokstavskunskap, fonologisk medvetenhet, inkodning 

samt avkodning med hjälp av både ljudningsteknik och helordsteknik. Alatalo (2011) 

hävdar att för att läsaren ska kunna rikta sin uppmärksamhet mot att förstå textens 

innehåll måste avkodningen ske automatiskt. Liberg (2006) skriver att åsikterna går isär 

om huruvida den fonologiska medvetenheten, som alltså handlar om att kunna 

identifiera språkljuden, är en förutsättning för eller en följd av läslärande. Författaren 

menar att mycket tyder på att man idag anser att båda interagerar och stärker varandra. 

Även Winch (2010) tar upp att ljudning och andra avkodningsfärdigheter behöver 

tydliggöras och läras ut systematiskt men att det är långt i från tillräckligt, läsning 

kräver dessutom förmåga att förstå och använda texter för olika ändamål. Författaren 

menar att också litteratur spelar en viktig roll i läs- och skrivutvecklingen, samt barnens 

förmåga att uttrycka sig muntligt. 

 

Det finns fördelar med att uppmuntra till skrivning före läsning, enligt Hagtvet (2002). 

Bland annat deltar barnet mer aktivt när det skriver. Skriften blir ett medel att uttrycka 

något som finns i barnets eget huvud samt att det skapar närhet mellan tal och skrift där 

barnets idé och tanke befästs på papper. Barnet får även tid att artikulera ljuden medan 

det skriver. Författaren menar att skrivningen utförs på barnets premisser genom att det 

är möjligt att skriva flera ord även med ett litet bokstavsförråd. Liberg (2009) uttrycker 

att om man studerar barns intuitiva sätt att lära sig att läsa, så börjar de ofta genom att 

skriva. Först bekanta helord som de redan kan ”läsa” och en anledning till att barnen 

börjar skriva är för att de vill meddela något. När det gäller utvecklingen av elevernas 

skrivförmåga hävdar Lorentzen och Smidt (2009) att skrivandet måste upplevas som 

viktigt och meningsfullt här och nu för eleverna. Lärare måste därför ha ett syfte med 

skrivandet som ger eleverna ett verkligt skäl att skriva. Eleverna behöver få känna att 

deras skrivande ger uttryck för något som de är intresserade av och önskar dela med 

andra samt att det finns en mottagare som vill läsa vad deras texter handlar om. På ett 

liknande sätt beskriver Nilsson (2007) hur undervisningskontexten har betydelse för 

elevernas textproduktion. När eleverna får skriva om sådant som de behärskar och har 

med dem själva att göra ökar deras trygghet. Det stimulerar också elevernas intresse och 

skrivproduktion när läraren fokuserar på skriftens innehåll och ser formaspekterna som 

sekundära.  

 

Datorer är utmärkta redskap om de används på rätt sätt, både i den grundläggande läs- 

och skrivinlärningen och i den fortsatta språkutvecklingen (Frykholm, 2007). 

Författaren framhåller att barnen ofta upplever det mycket givande att få använda 

datorer. Att få se sin egen skrift snyggt utskriven kan vara en stimulerande känsla 
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särskilt om den är skriven för föräldrar, för andra barn eller för något speciellt ändamål. 

Idag har i stort sett alla skolor tillgång till datorer, vilket gör det möjligt att skriva texter 

utan att den som skriver själv behöver kunna forma bokstäverna, menar Taube (2013). 

Författaren hävdar att datorerna i sig innebär fantastiska möjligheter att skapa samt 

revidera texter och det kan vara motiverande för elever med motoriska svårigheter. 

Taube framhåller dock att denna utveckling inte är helt oproblematisk, eftersom en 

mängd undersökningar de senaste 20 åren har visat på tydliga samband mellan en 

automatiserad förmåga att skriva för hand och förmåga att skriva texter med god kvalité.  

 

2.2.1 Olika perspektiv och metoder 

Liberg (2009) anser att läsinlärningsdebatten under senare år har kretsat mycket kring 

avkodning, alltså den del av läsprocessen som handlar om att förstå sambandet mellan 

bokstäverna som symboler och deras ljudpresentation, vilket också kallas fonologisk 

medvetenhet. Dock framhäver hon att andra processer som förståelse är minst lika 

viktiga, och att istället för att ta sin utgångspunkt i de tekniska stödstrukturer som barn 

behöver för att lära sig läsa bör språkets användande prioriteras. Läs- och skrivinlärning 

sker i första hand för att man vill ta till sig andras tankar och själv kunna uttrycka egna. 

Det energiutrymme som skapas genom en automatiserad avkodning utgör en nödvändig 

förutsättning, men innebär inte en slutgiltig lösning på det som är skriftspråkets mål och 

mening; att läsa för att förstå och skriva för att uttrycka sin mening (Schmidt & 

Gustafsson, 2011). De förespråkar ett vidgat synsätt på läs- och skrivutveckling samt 

förståelse kring vad läsprocessen innebär och kräver av individen.  

 

Två metoder med olika förhållningssätt inom den formella läs- och 

skrivundervisningen, den syntetiska- och den analytiska metoden, beskrivs av Fast 

(2008). Den syntetiska metoden brukar även kallas ljudmetoden och går ut på att en 

bokstav lärs ut i taget där ljudet och dess symbol tydliggörs. Vartefter barnen lär sig fler 

och fler bokstäver kan dessa sättas samman till ord, som barnen då förväntas kunna läsa 

och skriva. Undervisningen utifrån den analytiska metoden tar en annan utgångspunkt 

och läraren utgår här från en hel text tillsammans med eleverna, texten bryts ner i 

meningar, ord och vidare till enskilda bokstäver. Winch (2010) beskriver också dessa 

förhållningssätt och förklarar att på ena sidan står de som betonar avkodning och 

fonologisk medvetenhet hos nybörjarläsarna. Författaren menar att detta ”bottom-up” 

perspektiv har fått kritik på grund av sitt begränsade sätt att se på läsning där 

förförståelse och textens betydelse inte prioriteras. På andra sidan står de som 

förespråkar ett ”top-down” perspektiv, som betonar meningsskapande som avgörande i 

varje strategi att lära sig läsa och att sammanhanget har betydelse för ordigenkänning. 

Allteftersom har denna skarpa linje suddats ut, både nyare forskning och praktik har 

visat att båda förhållningssätten är relevanta och samspelar. Idag är det vanligare att 

lärare utgår från en mer balanserad syn på läsundervisning där inslag från båda 

perspektiven används i skolan (Winch, 2010). Bornholmsmodellen är en metod som 
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används för att göra barnen språkligt medvetna och förbereda dem inför den kommande 

läs- och skrivinlärningen. Bornholmsmodellen fokuserar på språklekar som till exempel 

arbete med rim och ramsor. Det handlar om att väcka barnets medvetenhet om 

språkljuden och bryta ned språket i mindre beståndsdelar. Materialet består av dagliga 

lekar för 6-åringar som utförs under åtta månader, delar av programmet repeteras också 

i årskurs 1. (Söderbergh, 2009; Häggström och Lundberg, 1994). 

 

Enligt Frykholm (2007) har man under senare tid kunnat konstatera att valet av metod 

inte har någon avgörande betydelse för utvecklingen av barns läs- och skrivförmåga, 

utan i stället är lärarkompetens en viktig aspekt. Utmärkande är en ”förmåga att se och 

förstå sina elevers inlärningsstrategier och ge målinriktat stöd till elever som valt 

mindre framgångsrika strategier” (Frykholm, 2007 s. 115). Hedström (2009) skriver att 

lärare behöver ha en verktygslåda som består av olika arbetssätt, metoder, pedagogiska 

knep och material. För att kunna utgå från elevernas olika inlärningsstilar, ta tillvara 

deras egna erfarenheter och bygga vidare på deras starka sidor, krävs ofta inslag från 

flera olika metoder.  

 

2.2.2 Gynnsam undervisning 

Studier visar att läsförståelsestrategier är en faktor som är av betydelse för elevers 

läsförmåga, och att systematisk träning av sådana strategier kan inledas redan i de första 

årskurserna (Alatalo, 2011). Läsförståelsestrategier innebär att exempelvis kunna 

sammanfatta texten eller att ställa frågor till den i syfte att öka förståelsen av textens 

budskap. Tanken är att lära elever att göra inferenser genom att använda deras egen 

bakgrundskunskap och utgå från textens sammanhang. Vid läsning och litteraturarbete i 

klassrummet hävdar Jönsson (2007) att olika lässtrategier fungerar effektivt som 

stödstrukturer. Reciprok undervisning är en didaktisk läsförståelsemetod som har 

utvecklats av Brown & Palinscar (1984). Här ligger fokus på fyra nyckelstrategier som 

innebär att förutsäga, ställa frågor, summera och klargöra. Jönsson (2007) menar att 

dessa läsförståelsestrategier med fördel kan användas både av elever och lärare i arbetet 

med texter. Gibbons (2006) hävdar att det är bättre att ge eleverna strategier som de kan 

använda sig utav vid läsningen, istället för att inledningsvis förklara alla svåra ord som 

förekommer i texten. Strategierna kan konkret innebära att läraren uppmuntrar eleverna 

att: pröva att läsa om hela meningen och se om de då förstår ordet samt titta på bilderna 

för att se om de kan ge ledtrådar. Eleverna kan även undersöka om de hittar ordet någon 

annanstans i texten, där det kanske är lättare att förstå vad ordet betyder. Gibbons menar 

att dessa strategier kan eleverna också ta med sig och ha nytta av vid läsning av en 

annan text. 

 

Det allra viktigaste stödet pedagoger kan ge barnen i deras läs- och skrivutveckling är, 

enligt Liberg (2007), att läsa och skriva tillsammans samt att samtala kring det som man 

läser och skriver. Genom samtalet kan man bygga upp en förförståelse för det som 
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sedan ska läsas eller skrivas om. Axelsson och Jönsson (2009) framhåller fantasins 

betydelse för barnet som möter en text, och menar att det är viktigt att kunna översätta 

berättelsen till inre bilder. Gibbons (2006) menar att aktiviteter som utförs före 

läsningen förbereder eleverna inför både språkliga och kulturella svårigheter som kan 

finnas i en text, meningen är att aktivera elevernas förkunskaper så att de lättare ska 

förstå innehållet. Författaren anser att detta arbetssätt dessutom kan underlätta för elever 

som har problem med avkodningen. Genom att eleverna känner till sammanhanget så 

blir det lättare för dem att upptäcka om ord inte passar in. Eleverna kan därmed göra 

nya försök att avkoda, som i sin tur leder till ytterligare träning. Lundberg och Herrlin 

(2005) bekräftar att ordavkodningen stärks av läsförståelsen, eftersom att förstå 

innebörden av en mening ökar möjligheten att identifiera svåra ord. Tre viktiga punkter 

som läraren med fördel bör fundera över i sin planering av undervisning och inför 

arbetet med böcker är enligt Gibbons (2006): Vad ska jag göra innan läsningen? Vad 

ska jag och eleverna göra medan vi läser? Och vad ska vi göra när vi läst klart? Det kan 

leda till mer genomtänka aktiviteter som har positiva effekter på elevernas 

språkutveckling.  

 

Frykholm (2007) framhåller att en förutsättning för att skapa lust för läsning och 

skrivning är att det finns tillgång till spännande, meningsfulla, bra böcker och material. 

Författaren menar att texten upplevs intressant och speglar ett innehåll som på något sätt 

är bekant för läsaren, är ofta viktigare än att den är lättläst rent tekniskt. Elever kan klara 

av att läsa en komplicerad text om sitt favoritämne men kanske inte en enklare text om 

något som inte intresserar. Reichenberg (2008) uttrycker att läraren måste välja lämpliga 

texter och att många texter som ska vara ”lättlästa” i själva verket kan vara besvärliga 

för eleverna att förstå, eftersom de blir för avskalade. Lindö (2005) hävdar att en 

språkutvecklande undervisning utifrån skönlitteratur gagnar alla elever, speciellt 

andraspråkselever eftersom skönlitteratur ger en mer levande bild av den svenska 

kulturen och det sociala livet än lärobokstexter. Lundberg och Herrlin (2005) betonar att 

läsförmågan hänger nära samman med elevernas läsintresse och därför är det av stor 

vikt att lärare försöker hitta böcker som angår eleverna.  

 

Högläsning har ett högt värde och lärare kan med fördel läsa för eleverna en stund varje 

dag, enligt Chambers (2011). Författaren skriver vidare att eleverna genom att lyssna till 

högläsning förbereder sig för den egna läsningen. Läraren blir en förebild för eleverna 

och de får höra hur en van läsare läser. Framförallt får läraren en möjlighet att visa att 

läsning handlar om lust och glädje, men också att det finns känsla och mening bakom 

orden. Mycket tyder på att sättet pedagoger läser på får betydelse för i vilken 

utsträckning lässituationen faktiskt blir den skriftspråksstimulans den kan bli (Hagtvet, 

2002). Högläsning har ett egenvärde som inspiration, underhållning och intresseskapare. 

Men för att högläsning ska utnyttjas som den kraftkälla den kan vara i 

skriftspråksutvecklingen, måste pedagoger börja se högläsningen som något mer än en 

förberedelse för senare läsinlärning, förklarar Hagtvet. Det innebär att läsa tillsammans 
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med och inte bara för barnen, de behöver få se texten, sitta nära och göras delaktiga. 

Författaren menar att det handlar om att långsamt upptäcka sammanhangen mellan ords 

och meningars ljud- och skriftbilder, följa läsriktningen, samt lyfta in samtal om både 

språkets innehåll och form. 

 

Det är fördelaktigt när eleverna får samarbeta under skrivandet samt att det finns ett 

nära samband mellan skrivandet och andra aktiviteter i klassrummet (Taube, 2013). 

Exempelvis att eleverna skriver om något som de gjort, en utflykt eller ett experiment. 

Några viktiga principer för effektiv skrivundervisning, enligt Taube, innebär att hjälpa 

eleverna att upptäcka nyttan och glädjen i att kunna skriva, skapa upplevelser av 

skrivkompetens samt ge informativ återkoppling. Frykholm (2007) betonar att även om 

inlärning av skrivtecken, språkljud, och avkodning kan ses som enskilda färdigheter 

som kan tränas separat, så visar relativt enstämmig forskning att inlärningen blir mer 

verkningsfull om dessa moment integreras i meningsfulla helheter. Det innebär att när 

barnen läser bör det finnas ett syfte med läsningen, och när barnen skriver bör det finnas 

en mottagare som ska läsa det skrivna (Liberg, 2009; Lindö, 2002; Lorentzen och 

Smidt, 2009; Taube, 2013).  

 

Forskning visar att leken är den aktivitet som mest utmanar och stödjer de tidiga årens 

lärande och utveckling. Att barn genom lek får upptäcka och undersöka utan att de 

förväntas komma fram till ett rätt eller fel svar och utan att riskera att misslyckas stärker 

barns självkänsla. Detta kan leda till att barn vågar närma sig nya situationer vilket i sin 

tur kan motivera dem att vilja lära sig mer (Skolverket, 2014). Flera författare 

framhäver att meningsskapandet och kunskaper förstärks samt fördjupas om budskapet 

medieras på olika sätt, det handlar om att barnen får möta olika uttrycksformer och lära 

med alla sinnen. Detta gäller även när barnen ska lära sig läsa och skriva. Drama, dans, 

rytmik, musicerande och skapande i bild, form och text är därför viktiga inslag i all 

verksamhet i förskolan och i skolan (Frykholm, 2007; Hagtvet, 2002; Lindö, 2002). 

Övergångar mellan olika skolformer påverkar inträdet i skolan och kan dessutom 

påverka studieresultaten högre upp i åldrarna. Skolverket (2014) understryker därför 

vikten av att tillsammans i arbetslagen resonera om hur övergångar mellan skolformerna 

kan organiseras och genomföras för att underlätta för eleverna. Vidare menar de att ett 

ömsesidigt möte mellan de pedagogiska synsätten i förskoleklass, skola och fritidshem 

kan berika elevernas utveckling och lärande.  

 

2.3 Styrdokument 

Förskoleklassens verksamhet styrs av skollagen samt av de två första delarna i den 

samlade läroplanen, Lgr 11 (Skolverket, 2011a). I den tredje delen ingår dessutom 

kursplaner och kunskapskrav för samtliga skolämnen som börjar gälla först från årskurs 

1. I skollagens nionde kapitel framgår syftet med förskoleklassen som är att stimulera 
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elevers utveckling och lärande och att förbereda dem för fortsatt utbildning. 

Utbildningen i förskoleklassen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov 

samt främja allsidiga kontakter och social gemenskap (Skolverket, 2011b). Gällande 

skolans uppdrag utifrån Lgr 11 och i den del som också omfattar förskoleklassen står 

det att: ”Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika 

möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att 

kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.” (Skolverket, 2011a, s. 9). 

I diskussionsunderlaget för förskoleklassen kan man läsa att lek och skapande är 

väsentliga delar i det aktiva lärandet och att elevens lust och nyfikenhet ska tas tillvara. 

Här betonas även utgångspunkten för förskoleklassens verksamhet att utveckling och 

lärande sker ständigt och inte bara, eller ens huvudsakligen, i arrangerade 

inlärningssituationer. Därför ska förskoleklassen bestå av en kombination av förskolans 

och grundskolans arbetssätt och metodik (Skolverket, 2011b). 

 

I skriften Förskoleklassen: uppdrag, innehåll och kvalitet, tydliggör Skolverket (2014) 

progressionen mellan förskolans mål att sträva efter, kunskapsmålen i grundskolans 

läroplan och syftesbeskrivningarna i kursplanerna. I Lpfö 98 (Skolverket, 2010) framgår 

att barnen i förskolan ska få möjlighet att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd 

samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera 

och kommunicera med andra. Vidare ska förskolan, enligt läroplanen Lpfö 98, sträva 

efter att barnen utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier. Enligt andra delen i 

Lgr 11 ansvarar skolan för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det 

svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt samt kan använda sig av ett 

kritiskt tänkande. Enligt syftesbeskrivningen i kursplanen för ämnet svenska ska 

eleverna bland annat ges förutsättningar att utveckla sitt tal och skriftspråk så att de kan 

uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Undervisningen ska stimulera 

elevernas lust att läsa och skriva (Skolverket, 2011a). Förskoleklassen kan möjliggöra 

en kontinuitet i elevernas utveckling och lärande samt vara en länk till skolan, genom att 

utgå från barnens erfarenheter bland annat från förskolan, och arbeta vidare med de 

övergripande kunskapsmålen i Lgr 11 (Skolverket, 2014).  

 

2.4 Förskoleklassen 

Införandet av förskoleklassen skedde år 1998 med en strävan att integrera förskolans 

och skolans verksamhet och att i detta möte skapa en helhetssyn på barnet samt 

verksamhetens form och innehåll (Melander och Pérez Prieto, 2006). I de rapporter som 

följt förskoleklassens utveckling beskrivs att det skedde en ”skolifiering” av 

verksamheten, där fokus till stor del hamnade på den ämnesinriktade kunskapssynen 

samt att barnens vardag organiserades in allt mer i lektioner och raster (Persson och 

Wiklund, 2008). Att det blir skola av den undervisande delen i förskoleklassen är något 

som även Karlsson m.fl. (2006) uttrycker, trots att det finns en vardaglig ambition att 
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det inte ska bli det. Karlsson m.fl. (2006) har undersökt hur flera pedagoger arbetar i 

förskoleklass, det visar sig att varje lärare har sitt förhållningssätt och att det kan se 

väldigt olika ut. Gemensamt är dock att utifrån vad pedagogerna gör kan man tolka att 

skolan nu har börjat och att barnen då ska göra vissa saker på korrekta sätt, menar 

författarna. Analyserna av den dagliga verksamheten i förskoleklasserna visar att det 

handlar om en radikal ökning av vuxenstyrda aktiviteter, övningar som behandlar 

bokstäver, samt att barnens individuella ansvar ökat (Karlsson m.fl. 2006). Skolverket 

(2014) skriver att det finns studier som visar att förskoleklassen på vissa håll har blivit 

en skolförberedande verksamhet, å andra sidan finns det studier som visar att det finns 

förskoleklasser där förskolans tradition dominerar. Sammanfattningsvis har det i olika 

undersökningar framkommit att förskoleklassens syfte och verksamhet behöver 

tydliggöras (Skolverket 2014). 

 

Persson och Wiklund (2008) skriver om den viktiga balansen mellan lek och lärarstyrda 

aktiviteter. Författarna hävdar att begreppet skolförberedelse skulle kunna innebära att 

barnen engageras i förutbestämda aktiviteter eller att pedagogen tittar mer på vad varje 

barn behöver utveckla för att klara övergången till skolan. Men ett bredare och 

flexiblare sätt att se på skolförberedelse menar de, skulle kunna vara att verksamheten i 

förskoleklassen ska syfta till att ge barn förutsättningar att möta nya utmaningar och 

utvecklas. Meningsfull skolförberedelse är enligt Persson och Wiklund både vad och 

hur barnen får möta och erfara nya situationer.  

 

Munkhammar (2014) skriver att hur man lokalt har valt att organisera förskoleklassens 

verksamhet och hur pedagoger tolkar förskoleklassens uppdrag, får betydelse för 

lärarrollen. Väljer man att tolka skrivningen i skollagen som att förskoleklassen ska 

skapa förutsättningar för att eleverna fortsätter att utvecklas och lär sig innebär det att 

verksamheten utgår utifrån elevernas perspektiv, erfarenheter och kunnande. Författaren 

hävdar att om pedagoger däremot tolkar det som att verksamheten i förskoleklassen ska 

vara en förberedelse och anpassning inför skolstarten, så riskerar lärarrollen att 

utvecklas till att man som pedagog tittar för mycket på skolan och de förväntningar som 

man uppfattar finns där. Fast (2007) konstaterar att barns rika erfarenheter av ett tidigt 

läsande och skrivande sällan tas till vara av pedagogerna. Vanligtvis arbetar man med 

en bokstav i taget och med ljudmetoden utan att bygga vidare på barnens 

vardagserfarenheter. Det är inte heller ovanligt att barnen får arbeta med samma stoff i 

både förskoleklass och i årskurs 1, vilket innebär en isolerad bokstavsträning under lång 

tid utan att komma fram till verklig läsning. Lindö (2002) menar att bokstavsarbetet bör 

integreras i relevanta sammanhang och först när barnet har förstått skriftspråkets 

funktion.  
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2.5 Samverkan 

För att inte barnens utveckling och självförtroende ska hämmas, är det av stor betydelse 

att pedagoger som möter barnet under dess skoltid har en gemensam pedagogisk 

grundsyn, även om det finns många olika vägar till målet (Lindö, 2002). Frost (2009) 

hävdar att ännu idag återstår att skapa en bättre pedagogisk koppling mellan förskola 

och förskoleklass samt mellan förskoleklass och årskurs 1, med målet att den 

pedagogiska aktiviteten i de tre verksamheterna får ett inbördes samband. Lindö (2005) 

framhäver vikten av att förskolan och skolan står för djup, kvalitet och sammanhang. 

Författaren anser att det är angeläget att varje skola utvecklar en gemensam hållning 

kring barns läs- och skrivundervisning. När det gäller barns övergång från förskola till 

skola, så poängterar Skolverket (2014) att pedagoger i förskoleklassen behöver 

informera sig om vilka erfarenheter och kunskaper barnen har utvecklat och hur dessa 

kan följas upp och vidareutvecklas i förskoleklassen. I sin tur behöver lärarna i 

grundskolan på motsvarande sätt informera sig om eleverna som de tar emot från 

förskoleklassen. I samband med detta är utmaningen att skapa en progression i lärandet, 

både på den enskilda elevens nivå och på gruppnivå. Skolverket (2014) påpekar att det 

kan vara svårt att få till en bra samverkan mellan förskoleklassen och skolan på grund 

av att de olika lärarkategorierna inte får tillräckligt med tid för att utbyta erfarenheter, 

pedagogiska diskussioner, planering, reflektion, uppföljning och utvärdering. De 

hänvisar till Skolinspektionens regelbundna tillsyn som påvisar att denna samverkan 

behöver förbättras. Det måste skapas förutsättningar genom en stödjande arbetsledning 

och att gemensam tid tilldelas där lärare i de olika verksamheterna får mötas. På så vis 

kan förskolepedagogiken färga av sig i skolans kultur och lärares olika kompetenser kan 

tillvaratas på ett sätt som gynnar elevers utveckling och lärande. 
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3 Material och metod 

 

3.1 Metodval 

Denna studie har en kvalitativ ansats som innebär att jag vill tolka och förstå de resultat 

som framkommer. Enligt Stukát (2011) handlar ett kvalitativt synsätt inte om att 

generalisera och förutsäga, utan snarare att man vill gestalta något. Fokus ligger på vad 

barnen får möta och hur inlärningen ser ut. Metodvalet kan kopplas till ett 

fenomenografiskt angreppssätt, fenomenografin är en variant av kvalitativa studier där 

forskaren undersöker vilka olika sätt det finns att tänka (Stukát, 2011). De metoder som 

använts för datainsamling är observationer som har kompletterats med intervjuer. Stukát 

(2011) hävdar att en kombination av metoder kan vara lämpligt för att få ett område 

belyst på ett mer allsidigt sätt, man kan ofta tränga djupare in i problemet och 

forskningens validitet ökar. Genom observationerna blev det synligt vilka typer av 

aktiviteter som förekommer, samt att det utgjorde en grund till följande intervju där jag 

fick möjlighet att fråga hur pedagogerna tänker kring sin undervisning och hur de anser 

att samverkan mellan de två verksamheterna fungerar.  

 

3.2 Urval 

Undersökningen omfattar två skolor i en kommun i mellersta Sverige, där en 

förskoleklass samt en årskurs 1 på varje skola har medverkat. Totalt besöktes fyra olika 

klasser och 1 intervju genomfördes med huvudpedagogen i varje klass. Materialet består 

också av 2-3 observationstillfällen per klass, beroende på hur ofta pedagogerna haft 

möjlighet att ta emot besök. Urvalet av skolor kan beskrivas som ett 

bekvämlighetsurval, vilket innebär att de personer som för tillfället funnits tillgängliga 

har valts ut (Bryman, 2002). Intentionen har varit att välja skolor som är belägna på 

olika geografiska delar inom kommunen. Eftersom detta kan minimera risken för att 

undervisningen eventuellt bedrivs på liknande sätt på grund av att de tillhör samma 

närliggande skolområde, vilket kan ge ett missvisande resultat. Därför tillfrågades 

skolor från skilda stadsdelar. De två medverkande skolorna består av pedagoger som 

svarat på den utskickade förfrågan via email och tackat ja till att delta, varav en av 

skolorna är den jag tidigare genomfört verksamhetsförlagd utbildning hos. 

 

3.3 Deltagare 

De medverkande grundskolorna benämns i studien som Skola A och Skola B. Skola A 

ligger i utkanten av staden och är en F-5 skola med ca. 170 elever. Det finns en 

förskoleklass samt en årskurs 1 och en gemensam fritidsavdelning för dessa. 

Arbetslaget består av pedagogerna från F-2. Förskoleklassens verksamhet är placerad i 
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en lokal alldeles intill årskurs 1. Pedagogen som följdes och intervjuades är en kvinnlig 

utbildad förskollärare som arbetat 34 år inom yrket, varav 9 år inriktat mot 

förskoleklass. Det är hon som har huvudansvaret för undervisningen i förskoleklassen. 

Denna förskollärare kommer fortsättningsvis i studien att benämnas som Pedagog A1. 

Gruppen består av 28 st barn. Den klasslärare som följdes och intervjuades är en 

kvinnlig utbildad grundskollärare mot årskurserna 1-6 som arbetat 7 år inom yrket. Hon 

är även utbildad förskollärare och har tidigare arbetat inom förskolan i 11 år. Denna 

lärare kommer fortsättningsvis att benämnas som Pedagog A2. Hennes klass består av 

25 elever.  

 

Skola B ligger i en av stadens förorter och är en F-5 skola med ca. 240 elever. På skolan 

finns två parallella förskoleklasser och årskurs 1:or. Arbetslagen består av personalen 

som arbetar med respektive åldersgrupp. Förskoleklassernas verksamhet är placerad 

långt i från årskurs 1 på andra sidan byggnaden. Den pedagog i förskoleklassen som 

följdes och intervjuades är en kvinnlig utbildad förskollärare som arbetat 25 år inom 

yrket, varav 14 år inriktat mot förskoleklass. Det är hon som tillsammans med kollegan 

i parallellklassen har ansvaret för undervisningen i förskoleklassens verksamhet. Denna 

förskollärare kommer fortsättningsvis att benämnas som Pedagog B1. Hennes grupp 

består av 21 barn. Den klasslärare som följdes och intervjuades är en kvinnlig utbildad 

grundskollärare mot årskurserna 1-7 som arbetat 15 år inom yrket. Denna lärare 

kommer fortsättningsvis att benämnas som Pedagog B2. Hennes klass består av 18 

elever.  

 

3.4 Observationer 

Observationer har utförts i varje pedagogs klassrum vid ett par tillfällen då de arbetat 

med aktiviteter som kan kopplas till att vara språk-, läs- eller skrivutvecklande för 

barnen. En fördel med observationer är att forskaren får kunskap som är direkt hämtad 

från sitt sammanhang (Stukát, 2011). Under observationstillfällena har jag intagit en 

passiv roll, suttit i bakgrunden och fört anteckningar utan att aktivt delta i 

genomförandet av gruppens aktivitet. Varje observationstillfälle varade mellan 30-60 

minuter. Kontinuerliga anteckningar fördes där det noterades vad varje aktivitet innebar 

och vilket innehåll barnen fick möta. Varje observation utgick från ett antal förbestämda 

punkter (se bilaga 1). Observatören bör rikta sin uppmärksamhet mot något särskilt 

område och det kan exempelvis innebära att i förväg bestämma några frågor som lyfts 

fram inför observationen (Stukát, 2011). Efter observationstillfällena sammanställdes 

vad som uppmärksammats skriftligt, som underlag inför kommande analys.  
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3.5 Intervjuer 

Kvalitativa forskningsintervjuer har genomförts, som enligt Kvale och Brinkmann 

(2014), handlar om att försöka förstå världen från undersökningspersonernas synvinkel 

och utveckla mening ur deras erfarenheter. Syftet med intervjuerna har varit att belysa 

de fyra olika pedagogernas resonemang kring språk-, läs- och skrivutvecklande arbete. 

En central aspekt har också varit att ta reda på pedagogernas uppfattning av samverkan 

mellan förskoleklass och årskurs 1. Där främst pedagogernas möjlighet till 

samplanering och pedagogiska diskussioner har undersökts, samt om det finns någon 

röd tråd i arbetet med barnens språk-, läs- och skrivutveckling. Varje intervju varade i 

40-60 minuter och spelades in med hjälp av ljudupptagning. Intervjuerna utgick från i 

förhand utformade frågor av relativt öppen karaktär (se bilaga 2a och 2b). Kvale och 

Brinkmann (2014) hävdar att intervjufrågor bör vara korta, lätta att förstå och uttryckas i 

intervjupersonernas vardagsspråk, för att framkalla spontana och rika beskrivningar. 

Intervjuerna kan beskrivas som halvstrukturerade, vilket innebär att man ställer frågorna 

i den ordning situationen inbjuder till, utifrån ett antal huvudfrågor som ställs likadant 

till alla.  

 

3.6 Forskningsetiska överväganden 

Studien har utgått ifrån de etiska principerna och de krav som gäller för humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2011). Det innebär att hänsyn tagits 

till informationskravet och jag har därmed informerat de berörda informanterna om att 

deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst under studien. Syftet med 

undersökningen delgavs också informanterna redan från start och jag förklarade vart 

fokus skulle läggas vid observationerna. Informanterna kunde därmed i ett tidigt skede 

ta ställning till undersökningen och deltagandet i denna. Gällande intervjuerna så 

erbjöds informanterna att i förväg få ta del av de huvudsakliga intervjufrågorna, om de 

ville. Samtyckeskravet betyder att där uppgifter inhämtas från enskilda personer måste 

de själva få bestämma över sin medverkan. I studien gäller detta intervjuerna och 

eftersom de endast berör pedagogerna i verksamheterna, behövdes inget samtycke 

inhämtas från barnens vårdnadshavare. Dock försökte jag att i god tid kontakta skolorna 

och förklara avsikten med undersökningen så att personalen kunde avgöra ifall 

vårdnadshavare borde informeras. Konfidentialitetskravet anger att informanter ska 

erbjudas största möjliga anonymitet, det innebär att enskilda personer och uppgifter som 

de lämnat inte ska kunna identifieras av utomstående. De berörda har informerats om att 

de är anonyma under hela studien och att insamlade uppgifter behandlas konfidentiellt. 

Det har inte funnits någon betydelse för undersökningen att tillkännage vilka skolor och 

pedagoger som medverkat och därför används fingerade namn i studien.  
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3.7 Analysmetod 

Intervjuerna har först transkriberats och efter upprepade läsningar har ett antal 

innehållskategorier framträtt, som handlar om likheter och skillnader i informanternas 

utsagor. Fokus har särskilt lagts vid det material som i huvudsak kan relateras till 

studiens syfte och frågeställningar. Resultatet som framkommit från observationer samt 

intervjuer presenteras utifrån frågeställningarna, där innehållskategorierna och 

pedagogernas uppfattningar har analyserats utifrån följande teman: Uppdraget, språkliga 

aktiviteter samt läs- och skrivaktiviteter, innehåll, motivering och samarbete.  
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4 Resultatredovisning och analys 

Nedan följer en redogörelse av det resultat som framkommit. Varje pedagog och dess 

klass redovisas separat, därefter följer en sammanfattande analys av hela materialet 

utifrån tidigare forskning. Jag har valt att presentera förskoleklassbarnen som ”barn” 

medan de som tillhör årskurs 1 för det mesta benämns som ”elever”.  

 

4.1 Pedagog A1 – Förskoleklass 

 

4.1.1 Arbete med språk-, läs- och skrivutveckling 

De språk-, läs- och skrivutvecklande aktiviteter som förekommer i denna förskoleklass 

är framförallt språklekar, bokstavsjobb och högläsning. Bokstavsjobbet har en fast 

struktur och innebär att pedagogerna presenterar en bokstav i taget.  

 

Veckans bokstavsjobb startar med att barnen får titta på bokstavsfilmen Fem myror är 

fler än fyra elefanter och lyssna till en sång från Majas alfabetssånger, den handlar om 

olika växter och vid ett observationstillfälle är det N som i nypon de sjunger om. Efter 

sången frågar pedagog A1 upp kring innehållet. Barnen turas sedan om att säga olika N-

ord som pedagog A1 skriver upp på tavlan och hon frågar om N:et finns i början, mitten 

eller i slutet av ordet. Vidare får barnen arbeta mer självständigt vilket innebär att de får 

veckans bokstav i ett stort format på papper som de ska färglägga, klippa ut och klippa 

isär i flera puzzelbitar. Barnen ska sedan lista ut hur bokstaven ska byggas ihop igen. I 

nästa övning får barnen själva skriva ett par valfria N-ord och måla tillhörande bilder. 

Det sista momentet i bokstavsjobbet är barnens häften. Exempel på uppgifter är: ”Rita 

och skriv ord som rimmar”, ”Räkna ljud och måla knappar”. Allteftersom blir barnen 

färdiga med bokstavsjobbet och får då leka fritt. Bokstavsjobbet följs upp med en så 

kallad ”Trullesaga”, från en högläsningsbok där varje bokstav har fått sin egen 

berättelse. Sagan med text och bild visas på Smartboarden och Pedagog A1 uppmanar 

barnen att titta efter bokstaven N.  

 

Högläsning sker minst en gång per dag där fritidspedagogerna ofta håller i läsningen. 

Fritidspedagogen börjar med att återkoppla till föregående lässtund, där hon 

tillsammans med barnen hjälps åt att återberätta. Hon leder in barnen på händelser i 

boken och uppmuntrar dem att förutspå vad som kommer att ske härnäst. Pedagogen 

stannar upp vid svåra ord, både dem som hon själv bedömer kluriga och de som barnen 

frågar kring. Vid ett tillfälle läser pedagogen om hela meningen och sätter alltså in ordet 

i sitt sammanhang, sedan får barnen gissa vad ordet kan betyda. Barnen görs delaktiga i 

läsningen där pedagogen visar upp och samtalar kring bokens bilder. 
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4.1.2 Undervisningen beskrivs och motiveras 

När det gäller uppdraget att förbereda barnen i förskoleklass för fortsatt utbildning, 

tolkar Pedagog A1 att det handlar om ett lustfyllt skolförberedande. Hon nämner också 

att skolorna i deras kommundel är ålagda att arbeta utifrån Bornholmsmodellen, med 

syftet att göra barnen språkligt medvetna. Språklekarna som utförs involverar bland 

annat veckans ramsa, som barnen lär sig och klappar takten till. Pedagog A1 är väldigt 

nöjd med användandet av Bornholms språkprogram: ”Det fungerar jättebra! Barnen vet 

ju inte att de gör ett svenskajobb, de tycker bara det är kul”. I det språkutvecklande 

arbetet beskriver Pedagog A1 att de jobbar mycket med att lyssna efter språkljud. Hon 

betonar att de inte tränar på att forma bokstäver och pedagogerna korrigerar inte ifall 

barnen skriver bokstäverna åt fel håll. ”Frågar de så svarar vi, annars uppmuntrar vi att 

de gjort bra” (Pedagog A1).  

 

Vid skrivningen i samband med bokstavsjobbet, så hittar vissa barn på egna ord medan 

andra behöver stöd från de gemensamt skrivna orden. Barnen kan komma och säga att 

de gjort en saga och vill ha hjälp av en vuxen att skriva ner den. Pedagog A1 förklarar 

att de skriver lappar och lär barnen att först skriva av ordet, sen stryka över ordet på 

pedagogens lapp, lägga ett finger emellan och sen fortsätta med nästa ord. Detta för att 

underlätta för barnen som annars ofta har svårt att hålla reda på vilket ord som de redan 

skrivit av och för att uppmärksamma att det går enklare att läsa om man skriver med 

mellanrum. Barnen har också fått testa att skriva på datorer. Många upplevde det roligt 

men det var samtidigt en utmaning för barnen att hitta bokstäverna på tangentbordet. 

Pedagog A1 lyfter fram att de satsar mycket på högläsning. Just nu läser de 

kapitelboken Sandvargen och Pedagog A1 menar att boken berör många viktiga bitar 

som drömmar, mörker och döden. När det gäller högläsningens upplägg samt om de 

förbereder läsningen eller har uppföljande aktiviteter svarar Pedagog A1 lite tveksamt: 

”Ibland gör man ju det men ofta är det en sagostund!”. Pedagogerna brukar kolla om 

barnen förstått innehållet, låta dem återberätta samt fråga barnen om de känner igen sig i 

något som utspelat sig. Därefter samtalar de om hur man i verkligheten kan hantera 

olika situationer som boken berör. Övriga samtal kretsar mycket kring 

värdegrundsfrågor och om hur man är en bra kompis. Förskoleklassen har även något 

som de kallar ”Lära känna-rast” där barnen efteråt får turas om att berätta för klassen 

vad de gjort tillsammans med sin nya kompis. Pedagog A1 menar att det fungerar 

mycket bra, barnen får öva redovisning samt att lyssna på varandra. Pedagog A1 

berättar att barnen brukar ta in läsandet och skrivandet i sina fria lekar där de ofta leker 

skola, samt skriver sina egna och kompisarnas namn. ”Barnen är ofta intresserade och 

tycker det är spännande. Vi ljudar väldigt mycket, så de ser ju hur man gör. Sen är det ju 

bara att det ska säga klick!” (Pedagog A1).  

 

Gällande val av aktiviteter och dess innehåll menar Pedagog A1 att de har prövat sig 

fram och sett vad som fastnat hos barnen. Vad de gillar och vad som utvecklar dem 

mest, samtidigt som det ska vara lagom mycket. Förskoleklassen har också fått 
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information från lågstadielärarna kring saker som barnen gärna kan träna på för att 

underlätta skolstarten. Bland annat klippövningar har Pedagog A1 infört mer av, med 

syftet att utveckla barnens finmotoriska förmåga. Pedagog A1 förklarar att aktiviteter 

anpassas efter hur långt barnen har kommit i sin språkutveckling. Hon betonar att det 

inte finns några tvång och att jobbet i förskoleklassen ska vara roligt för barnen.  

 

4.1.3 Syn på samverkan 

Arbetslaget F-2 träffas för möte en gång i veckan. Pedagog A1 anser att hon och 

klassläraren i åk 1 har ett nära samarbete där det finns tid att prata ihop sig, de ses ofta 

en stund varje eftermiddag. Hon förklarar att de har möjlighet till pedagogiska 

diskussioner, planering och kan ge varandra tips. När det gäller hur den språkinriktade 

undervisningen tar vid i åk 1, berättar Pedagog A1 att de flesta klasslärare brukar starta 

med en repetitionskurs utifrån Bornholm samt läsa tillsammans med varje elev för att se 

på vilken nivå barnen befinner sig och vilka läseböcker som är lämpliga. Pedagog A1 

har en överlämning med klassläraren där de pratar kring de individuella barnens 

språkmedvetenhet. 

 

Pedagog A1 anser att de lägger en god grund i förskoleklassen inför vad barnen får 

möta i den kommande svenskundervisningen. Bokstavsjobbet förbereder barnen där de 

får bli trygga med bokstäverna och bekanta sig med deras ljud. Hon menar att 

klassläraren i åk 1 sedan tar vid och fortsätter arbetet där det blir mer fokus på att nöta 

in och automatisera. I förskoleklassen sker inlärningen främst genom lek och 

gemensamma övningar på mattan. Pedagog A1 menar att hon känner sig nöjd med 

arbetet de utför och att det känns lämpligt. Avslutningsvis anser Pedagog A1 att 

förskoleklassens viktigaste uppgift är att utveckla barnens sociala närvaro som är att 

fungera i en grupp, ta hänsyn och lyssna. ”Fungerar det sociala.. vet du, då fungerar 

skolan hur bra som helst!” (Pedagog A1). 

 

4.2 Pedagog A2 – Årskurs 1 

 

4.2.1 Arbete med språk-, läs- och skrivutveckling 

De språk-, läs- och skrivutvecklande aktiviteter som jag fått ta del av i denna årskurs 1 

är bokstavsgenomgång och arbete med läsförståelse. Varje vecka går de igenom en ny 

bokstav och just nu håller de dessutom på att arbeta med vokaler och konsonanter. För 

att eleverna lättare ska komma ihåg vilka bokstäver som är vokaler så använder sig 

Pedagog A2 av en ramsa som eleverna får lära sig. De samtalar sedan om vad som 

kännetecknar vokaler och konsonanter, att vokaler har två ljud till skillnad från 

konsonanter som bara kan låta på ett sätt. Vid ett observationstillfälle får eleverna i 

uppgift att bilda så många ord de kan på Fl... Eleverna pratar med sin bänkkamrat och 
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kommer fram till ord som: flygplan, flöte, fly och fler. Pedagog A2 uppmärksammar 

eleverna att fundera över vad som händer i varje ord efter de två första konsonanterna, 

att man behöver sätta in vokaler för att det ska bli ett ord. Pedagog A2 går igenom hur 

man formar stora och lilla F med hjälp av stödlinjer på tavlan och hon visar vart 

eleverna ska börja. Varje elev har var sitt arbetsschema som de följer och det innebär att 

eleverna arbetar större delen av tiden i en arbetsbok. Allteftersom de blir färdiga med 

övningarna i boken som kretsar kring veckans bokstav, går de vidare med uppgifter som 

korsord, läsa valfri bok, skriva saga eller jobba med ”tokiga kort”.  

 

I arbetet med läsförståelse visar pedagog A2 upp en text på smartboarden med en 

tillhörande bild på en familj som sitter och äter middag, samt uppföljande frågor:  

 

Jag har ett fat. 

Jag har en morot. 

Jag har sås. 

Jag har mos. 

Magen är tom. 

Jag är sur. 

 

Frågor: Vad har jag? Varför är magen tom? Varför är jag sur? 

 

Pedagog A2 förklarar för eleverna att i vissa fall ser man svaret direkt i texten som man 

läser, men i bland behöver man försöka lista ut svaret. Hon återkopplar till förra gången 

då eleverna visste att årstiden var sommar, trots att det inte gick att läsa, men att 

eleverna kunde lista ut detta p.g.a. att karaktärerna badade. Eleverna läser först texten 

tyst för sig själva, sedan högt tillsammans med läraren och svarar muntligt på frågorna. 

På sista frågan ”Varför är jag sur?” kommer eleverna med förslag som ”Därför han är 

hungrig” och ”Han gillar nog inte maten”. Pedagog A2 svarar och gör barnen medvetna 

om att detta kallas att läsa mellan raderna. Eleverna får därefter skriftligt svara på 

frågorna. Pedagog A2 uppmanar eleverna att använda hela meningar, stor bokstav och 

punkt.  

 

4.2.2 Undervisningen beskrivs och motiveras 

Pedagog A2 menar att arbetet med barns språkutveckling är otroligt viktigt eftersom det 

är grunden till att klara sig bra i alla skolämnen. Hon betonar att det ska vara roligt att 

lära sig språk samt läsa och skriva. Det som styr hennes val av aktiviteter och dess 

innehåll är främst läroplanen, vilket material som finns på skolan och den aktuella 

elevgruppen. Pedagog A2 berättar att hon brukar blanda olika läs- och 

skrivinlärningsmetoder och använder det som hon sett fungerar bra. Hon föredrar också 

att jobba mycket med stavelser. Pedagog A2 uttrycker att det blivit tydligare att många 

föräldrar testar hemma och gärna vill att barnen ska lära sig läsa innan de börjar skolan. 

Tyvärr blir det ofta en fallgrop då barnet fått träna ljudning och inte riktigt ”knäckt 

koden” än, menar pedagog A2. Det blir uppdelat och barnet hinner glömma samt tappar 
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bort var den är. ”Det kämpar jag fortfarande med många barn, att få bort denna 

ljudning! För många barn som är svaga är ljudningsmetoden, enligt mig, inte sådär 

jätteenkel.” (Pedagog A2).  

 

Skrivning startar tidigt i hennes klassrum, p.g.a. brist på datorer skriver de mest för 

hand, menar Pedagog A2. Men hon nämner de upplevda fördelarna med datorskrivning, 

att det blir mycket enklare för eleverna som slipper sudda och skriva om. Pedagog A2 

berättar att för att bygga upp den lustfyllda skrivningen jobbar de mycket med att skriva 

till bilder. Pedagog A2 undviker att skriva lappar till barnen och kommenterar inte deras 

stavning, utan brukar istället peppa barnen till att försöka skriva. Gällande 

bokstavsinlärningen har pedagog A2 valt att arbeta mer traditionellt med veckans 

bokstav som de går igenom och formar. Trots att man idag har tillgång till datorer så ska 

barnen också lära sig att skriva för hand, det står klart och tydligt i läroplanen, menar 

Pedagog A2. Även här tar hon upp att hon märkt att många barn redan tidigt lärt sig att 

forma bokstäver genom att börja nerifrån istället för uppifrån. Pedagog A2 beskriver att 

detta blir ett stort hinder när barnen kommer till skolan och ska skriva mycket. ”Det blir 

inte rätt form på bokstäverna och de far gärna åt fel håll.” Det har blivit ett invant 

mönster som är svårt att ändra på, menar hon. Pedagog A2 kan tänka sig att man på 

förskolan i alla fall bör bli upplyst om detta. Hon poängterar dock vikten av att barns 

tidiga skrivförsök ska kännas lustfyllt.   

 

Läsning arbetar Pedagog A2 med på många olika sätt. De läser texter gemensamt och 

väver in samtal om handling och ordförståelse, samt körläsning där pedagogen läser 

först och eleverna efter. Hon menar att i början handlar det mycket om att träna in att se 

ordbilderna. Eleverna läser själva i olika småböcker, hon går runt och lyssnar och ibland 

får de sitta i grupp och läsa tillsammans. Pedagog A2 förklarar att hon är lite emot tyst 

läsning eftersom det ofta kan bli så att några inte läser alls. För att komma runt detta 

låter hon eleverna läsa högt själva men med en låg röst. Eleverna har läsläxa varje vecka 

som sedan bearbetas. De elever som kommit längre kan få andra läsuppgifter som 

fördjupar deras läsning. Exempelvis att jobba mer med läsförståelsestrategier och 

tillhörande skrivuppgifter. Klassen har muntliga bokredovisningar där eleverna får 

berätta utifrån olika kriterier om en valfri bok de läst. Pedagog A2 menar att det blir 

som en ”bokpepp” för varandra och att eleverna verkligen längtar till detta tillfälle. 

Samtidigt är det en träning där hon vägleder genom att ställa ledande frågor med målet 

att det så småningom ska komma av sig själv.  

 

Högläsning är något som Pedagog A2 framhäver som superviktigt! Hon menar att det 

inte bara handlar om att läsa, utan att arbeta med texten under tiden för att fördjupa läs- 

och hörförståelse. I detta arbete har de börjat ta hjälp av läsfixarna i En läsande klass 

som de jobbar in en i taget. Det är spågumman som förutspår, detektiven som reder ut 

oklarheter, cowboyen som sammanfattar, konstnären som skapar inre bilder och 

reportern som ställer frågor. Vid val av högläsningsböcker anser hon att boken ska vara 
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riktad mot rätt ålder. Innehållet är av betydelse, speciellt när något känns aktuellt att ta 

upp och diskutera i klassen. Det kan vara att belysa värdegrund, kamratskap eller kärlek.  

 

4.2.3 Syn på samverkan 

Pedagog A2 upplever att samarbetet med pedagogerna i förskoleklassen fungerar 

väldigt bra. Hon menar att det är en styrka på deras skola att de delar med sig av tankar, 

frågor och råd till varandra. Hon anser att det finns möjlighet till pedagogiska 

diskussioner och att det är en av hållpunkterna på deras möten. Pedagog A2 säger att 

hon känner till exakt hur de jobbar i förskoleklass med bland annat svenska och menar 

att Pedagog A1 gjort ett jättebra grundarbete:  

Pedagogerna i förskoleklassen har jobbat mycket med språklekar och sådant som jag i ettan kan 

bygga vidare på. Så jag behöver ju inte börja om från noll utan går bara vidare. (Pedagog A2).  

Pedagog A2 förklarar att överlämningen ger information om varje enskilt barn samt att 

hon utgår från vart de befinner sig. Gällande bokstavsjobbet som de har i 

förskoleklassen menar Pedagog A2 att det inte är något som de gemensamt bestämt, 

utan det gör förskoleklassen på eget initiativ. Hon anser inte att de ska börja forma 

bokstäver men att om intresset finns hos barnen så kan man ju hjälpa till. ”Barn i 

förskoleklass behöver verkligen leka, för ettan blir ändå det här steget över till skolan.” 

Man kan fokusera på en liten del men sen ska det vara lek, menar Pedagog A2.  

 

4.3 Pedagog B1 – Förskoleklass 

 

4.3.1 Arbete med språk-, läs- och skrivutveckling 

De språk-, läs- och skrivutvecklande aktiviteter som förekommer i denna förskoleklass 

är framförallt språklekar, högläsning, skrivförberedande övningar, samt Reciprok 

läsning som är en metod för att utveckla barnens läsförståelse. 

 

Dagens språklek startar och Pedagog B1 säger ett ord: REN och frågar hur många ljud 

som finns i ordet. Barnen ska nu lägga en kapsyl för varje ljud som de hör. Gruppen 

använder sig sedan av Smartboarden där de spelar ett pedagogiskt spel. Det är bilder på 

olika föremål och när man trycker på dem så säger en röst högt t.ex: APELSIN. 

Pedagog B1 uppmanar barnen att lyssna i vilket ord de hör ljudet A. Övningen innebär 

att lyssna på de olika bilderna och sedan dra de föremål som har något A i sig, till tåget 

som åker iväg när alla korrekta föremål är med. Pedagog B1 avslutar passet med en 

gemensam rörelsesång och säger att de barn som vill gärna får fortsätta med övningarna 

på Smartboarden under den fria leken.  

 

Vid observationstillfället då gruppen arbetar med Reciprok läsning, börjar pedagog B1 

med att återkoppla till förra gången då de pratade om spågumman och detektiven. 
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Pedagog B1 berättar att de idag ska arbeta med reporten som ställer frågor till boken 

som vad, när, hur och varför. Hon uppmanar barnen att försöka tänka på dessa frågor 

när de lyssnar till boken. Boken är hämtad från en skolsida på internet och den visas på 

Smartboarden med stor synlig bild och text. Pedagog B1 stannar upp vid ord som hon 

anser svåra. Då och då frågar barnen olika saker om texten som t.ex. ”Varför är pappan 

stressad?” och ”Varför heter det fjäll?” Pedagog B1 uppmuntrar barnen att fundera och 

så hjälps de åt att reda ut oklarheter. I slutet av boken finns frågor till texten som 

barngruppen med vägledning av pedagogerna svarar på: 

 

Varför är Jim arg på sin pappa? 

Vad var pappas råd till Jim att man bör göra om man kommer vilse? Vad gör Jim? 

Vad skulle du göra om du kom vilse? 

 

Det blir ett gemensamt samtal där Pedagog B1 kopplar till barnens erfarenheter och 

deras egen skolgård. Efter läspasset berättar hon att de främst arbetar med Reciprok 

läsning med böcker som visas på Smartboarden, eftersom det då är lättare att fånga 

barnens uppmärksamhet. Men tanken är att så småningom använda figurerna också på 

andra typer av böcker.  

 

Förskoleklassen arbetar med finmotoriksövningar och Pedagog B1 förklarar för barnen 

att idag kommer det vara ett lite annorlunda bildpass. Finmotorik är när man använder 

kroppens smådelar som fingrarna, vilket är bra att träna inför när man ska hålla i pennan 

och skriva, förklarar Pedagog B1. De värmer upp genom olika övningar för att mjuka 

upp det stela i fingrarna. Barnen får var sitt papper som de ska forma ett speciellt 

spiralmönster på.  

 

4.3.2 Undervisningen beskrivs och motiveras 

När det gäller uppdraget att förbereda barnen i förskoleklass för fortsatt utbildning, 

tolkar Pedagog B1 att det handlar om att väcka barnens nyfikenhet till lusten att vilja 

lära sig. Barnen ska få prova på allt möjligt samt att det är hennes uppdrag att upptäcka 

de svagare barnen så de kan få stöd. Pedagog B1 berättar att de i språklekarna utgår från 

Bornholmsmodellen. Det som styr val av aktiviteter och dess innehåll är främst 

läroplanen, de olika stegen i Bornholm och huruvida barnen förstått. Hon menar att när 

man lärt känna barnen samt sett vilka intressen och behov som finns, det är först då 

inlärningen kan börja. Pedagog B1 använder tecken som stöd och menar att budskapet 

förstärks av bild, tecken och det man säger muntligt samt att det underlättar för barn 

som har svårt med det svenska språket.  

 

Pedagog B1 har valt att hoppa över bokstavsjobbet som de haft tidigare. Hon anser att 

det blir så fokuserat på den enskilda bokstaven och vet också att barnen kommer ha ett 

bokstavsarbete i åk 1. Pedagog B1 förklarar att de automatiskt går igenom bokstäverna 

när de skriver och pratar om ord. Hon menar att det är viktigare att kunna ljudet än 
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bokstaven eftersom det kommer av sig självt så småningom. Barnen skriver i arbetet 

med utvärderingsboken, som innebär att reflektera över vad man gjort och lärt sig under 

veckan antingen i skolan eller på fritiden. Barnen skriver som de tycker att det låter och 

de som behöver får hjälp att skriva av lappar. Syftet är att våga prova att skriva och 

inget barn ska känna sig hindrad, menar Pedagog B1.  

 

Högläsning sker flera gånger i veckan, varav en högläsningssituation där de arbetar med 

Reciprok undervisning och läsförståelsestrategier. För att introducera de olika figurerna 

kopplas de till läsningen där barnen får tänka på en specifik figur och dess uppgift. Vid 

högläsning tittar de på bokens framsida, läser vad den handlar om och under läsningen 

försöker Pedagog B1 fånga upp barnen med olika röstlägen. I förskoleklassen läser de 

även böcker som handlar om olika värderingar och kamratskap som de samtalar om 

efteråt. Barnen brukar också vilja läsa högt själva: ”Alla får läsa även de som inte 

knäckt läskoden än, då sitter man och viskar i barnets öra vad det står” (Pedagog B1). 

Syftet är att våga stå inför en grupp och ofta blir barnen ännu mer sugna på att vilja lära 

sig läsa helt själv, menar hon.  

 

Förskoleklassen har nyligen påbörjat arbetet med att Skriva sig till läsning, vilket 

uppkom genom samtal på lärarmötet samt att åk 1 jobbar med ASL. Pedagog B1 menar 

att de tillsammans med lärarna i åk 1 behöver diskutera och utvärdera eftersom det 

måste finnas en röd tråd. Barnen har fått spökskriva bland annat till fantasifigurer. 

Pedagog B1 beskriver att barnen upplevde det fantastiskt roligt och menar att 

spökskrivning stimulerar barnens fantasi. Gällande finmotoriken så har Pedagog B1 

märkt att flera barn behöver mer träning. Generellt anser hon att intresset för att rita, 

klippa och pyssla har minskat hos dagens barn. Gruppen brukar arbeta i något de kallar 

6 årsboken med bland annat färgläggningsövningar, där pedagogerna kan gå runt och 

observera hur barnen håller i pennan och hur hårt de ritar. Pedagog B1 berättar att detta 

också är en anledning till varför de inte tagit in datorerna förut. ”Det måste finnas en 

balans och vi försöker hitta den” (Pedagog B1).  

 

4.3.3 Syn på samverkan 

Arbetslaget omfattar alla pedagoger riktade mot förskoleklass. En gång i veckan träffar 

de klasslärarna i åk 1 under lärarmötet som omfattar alla lärare från F-5. Gällande 

samarbetet med klasslärarna i åk 1 menar Pedagog B1 att det borde bli bättre och att det 

behövs. ”Både för att de ska känna till hur vår arbetsgång ser ut och för att vi ska veta 

hur klasslärarna i åk 1 tar vid” (Pedagog B1). Pedagog B1 uttrycker att hon vet alldeles 

för lite om hur lärarna i åk 1 arbetar med bland annat språk-, läs- och skrivutveckling. 

Hon menar att vid lärarmötena är det mest fokus på öppna frågor från F-5 samt att det 

främst är under raster som de har möjlighet att utbyta erfarenheter och exempelvis får 

höra hur klass 1 arbetar med läsning. Pedagog B1 anser att det borde gå att få 

övergångarna tydligare, men att det samtidigt gäller att hitta tiden och att det krävs 
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inplanerade träffar för samtal. Hon berättar också att en klasslärare från åk 1 framöver 

ska komma och göra verksamhetsbesök i förskoleklassen. Så förhoppningsvis är det på 

gång nu och kan bidra till förbättring, menar hon. Vid överlämningssamtalet pratar 

Pedagog B1 med klassläraren i åk 1 kring de individuella barnen och deras utveckling, 

hur barnen fungerar tillsammans och eventuellt delar in dem i olika läsnivåer.  

 

Pedagog B1 anser att de gör ett otroligt grundläggande jobb i förskoleklassen. ”Jag tror 

att vi ligger väldigt långt framme, i alla fall som man hört kring hur andra 

förskoleklasser jobbar” (Pedagog B1). Tanken är att barnen ska kunna känna igen sig 

när de kommer till åk 1 och inte vara rädda för allt nytt. Hon betonar att de inte har 

några specifika krav på barnen utan att de helt enkelt har väckt deras nyfikenhet. Hon 

menar att många barn själva knäcker läskoden på grund av detta. ”Vi gör det på en 

sådan nivå att det här blir ingen skola utan det är lek. Men ändå så lär barnen sig även 

om de nog inte alltid förstår att de lär sig.” (Pedagog B1). Hon uttrycker att leken är 

väldigt viktig eftersom det är där barnen utvecklas som individer. Barnen för en 

kommunikation i leken som främjar både sociala förmågor och deras språkutveckling.  

 

4.4 Pedagog B2 – Årskurs 1 

 

4.4.1 Arbete med språk-, läs- och skrivutveckling 

De språk-, läs- och skrivutvecklande aktiviteter som jag fått ta del av i undersökningen 

av denna årskurs 1 är bokstavsarbete, Reciprok läsning och skrivning på datorer. Vid 

bokstavsarbetet går de igenom veckans bokstav och Pedagog B2 börjar med att visa 

eleverna målet med detta som är: Kunna ljudet och hitta ljudet, kunna namnet, kunna 

forma, samt kunna läsa och skriva ord och meningar med bokstaven Åå. På 

Smartboarden visas bilder på saker som innehåller bokstaven t.ex. Nål. Eleverna ska 

komma på vad bilden visar samt vad som rimmar på ordet, t.ex. Tår - Får. Pedagog B2 

pratar om att Å är en vokal som kan låta både långt och kort. Hon uppmanar eleverna att 

lyssna och så säger de efter i kör: Gå - gått, må - mått osv. Pedagog B2 går sedan 

igenom hur man formar bokstaven och visar med hjälp av stödlinjer på tavlan. Eleverna 

får se en kort film som guidar vart de ska starta och eleverna formar samtidigt själva 

med penna. Som avslutning får eleverna titta på bokstavsfilmen Fem myror är fler än 

fyra elefanter.  

 

När klassen arbetar med Reciprok läsning fortsätter de med högläsning av boken 

Sandvargen. Eleverna uppmuntras att sammanfatta vad som hände sist. Pedagog B2 

säger att eleverna idag ska ta med två figurer i sina tankar: Cowboyen - som innebär att 

ni måste lyssna ordentligt för att sedan kunna berätta för en kompis. Konstnären - där ni 

skapar inre bilder när ni får ledtrådar från författaren. Dagens uppgift efter läsningen 

innebär:  
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Hur såg det ut hemma hos Sandvargen?  

Vad bjöd Sandvargen på?  

Måla en berättande bild och skriv en mening till.  

 

Pedagog B2 läser högt och stannar upp vid svåra ord. Efter ett tag stoppas läsningen och 

eleverna får prata med bänkkamraten om två saker de fått veta hittills. Varje grupp 

berättar kort för klassen om ledtrådarna de fått, innan läsningen fortsätter. Eleverna 

klistrar sedan in bilder på de två figurerna i sina loggböcker samt ritar och skriver till 

frågorna. När eleverna är färdiga ska de få visa sin bild och berätta för en kompis. 

 

Vid skrivning på datorer fick eleverna fortsätta arbetet med att skriva vykort. Pedagog 

B2 börjar med att visa ett exempel på hur ett vykort kan se ut och vad man kan skriva. 

De pratar om att man kan skicka ett vykort för att göra någon glad, att datum ska vara 

med, olika hälsningsfraser och sätt att avsluta. Uppgiften innebär att skriva var sitt ”alla 

hjärtans dag-kort” på dator eller Ipad som sedan skrivs ut. Eleverna får skriva till vem 

de vill och välja riktiga mottagare som t.ex. en kompis eller släkting.  

 

4.4.2 Undervisningen beskrivs och motiveras 

Pedagog B2 menar att arbetet med språk-, läs- och skrivutveckling är grunden för 

elevernas fortsatta utveckling inom många andra områden och för att kunna öka sina 

självständiga studier. ”Språket är en rättighet som alla barn ska känna att de har och blir 

stöttad i att få utveckla i alla delar, tal, läs och skriv.” (Pedagog B2). Det som styr 

hennes val av aktiviteter och dess innehåll är först och främst vart hon har gruppen och 

styrdokumenten. Pedagog B2 anser att det ska vara ett varierande arbete där eleverna får 

använda kroppens alla sinnen: höra, göra, lyssna, se och tala för att aktivera inlärningen. 

Hon förklarar att det styr val av aktiviteter eftersom olika inlärningsstilar och ingångar 

ska vara med.  

 

När det gäller metoder för läs- och skrivinlärningen arbetar de med inslag från olika 

metoder. Pedagog B2 förklarar att hon valt att arbeta både utifrån helhet och delar. 

Tidigare var det mycket fokus på Kiwi som kan beskrivas som en helhetsmetod men nu 

har arbetslaget beslutat att ha ett bokstavsarbete där de också jobbar med delarna 

parallellt. Hon tar upp att högläsningen finns med, de jobbar med förförståelsen, 

bildpromenader, gemensam läsning där de sedan tittar på ord, meningsstrukturer och 

letar ljuden. Samtidigt som bokstavsarbetet där de arbetar tvärtom, med en grupp av ljud 

som blir ord och meningar. För Pedagog B2 är det viktigt att känna att hon har en 

medveten arbetsgång där de verkligen jobbar igenom. Hon menar att det är viktigt att 

man fortsätter jobba med språkljuden hela vägen och se till så man får med alla barn. De 

få elever som fortfarande inte riktigt kommit igång med sin läsning, får just nu 

intensivträning med fokus på att öka sin ljudsäkerhet för att kunna bygga ihop ljuden 

och ”knäcka koden”.  
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Pedagog B2 berättar att hon även arbetar utifrån metoden att Skriva sig till läsning. Hon 

kunde se att det fanns elever i klassen som inte kommit lika långt i sin finmotorik, det 

tog mycket kraft att skriva och forma. Samtidigt fick de mer teknisk utrustning på 

skolan och hon såg möjligheter i att jobba med språket på ett helt annat sätt. Så de 

prövade att skrivandet fick vara en väg in i läsningen där fokus låg på att utveckla både 

elevernas läs- och skrivkunskaper samt att eleverna inte skulle bli hämmade utan att låta 

skrivandet vara mer som ett flöde. ”Jag såg en stor skillnad på eleverna, självförtroendet 

i att vilja berätta saker och stoltheten i att läsa det man hade skrivit.” (Pedagog B2). Hon 

menar att det var lättare för eleverna att skriva och läsa med hjälp av datorn. I början 

fick eleverna alltid skriva i par där de kunde berika och stötta varandra.  

 

Eleverna börjar skriva tidigt i hennes klassrum och skrivandet är ofta kopplat till bilder 

och olika teman som exempelvis ”Jag kan.. Jag gillar..”. Skrivandet innebär att först 

bygga upp en förförståelse kring skrivämnet, skriva utifrån egna erfarenheter, följa upp 

där redovisning sker i olika former och att det finns en återkoppling, förklarar Pedagog 

B2. Eleverna skriver på datorer och med penna redan från start, Pedagog B2 handleder 

och medvetandegör formen på bokstäverna samt försöker befästa att man börjar 

uppifrån. Pedagog B2 påpekar att hon inte lägger lika stor tonvikt på att formen ska bli 

”perfekt” redan nu i ettan, som hon gjorde tidigare. I stället får eleverna gå vidare till 

datorerna och först i åk 2 repeteras formen där elevernas skrivteknik också finslipas. 

Hon har valt att hellre fokusera på att eleverna skriver mer och uttrycker sig i sitt 

berättande med hjälp av datorn, än att gå in och peta i formandet.  

 

Läsning arbetar klassen med på flera olika sätt. ”Från mycket duschning av gemensam 

läsning till att barnen självständigt ska kunna gå in i egen läsning” (Pedagog B2). Hon 

har skapat individuella läslistor där varje elev väljer bland böcker som är nivåanpassade.  

Vid tyst läsning uppmanar hon eleverna att läsa så att de hör sina egna ord. Elevernas 

läsläxa följs upp genom att de läser för varandra i läsgrupper och för sin fröken. 

Pedagog B2 berättar att de även arbetar med vägledd läsning där eleverna får träna 

lässtrategier samt att de tar in läsfixarna i arbetet med texter. Detta för att eleverna ska 

bli medvetna om sin egen läsning samt jobba med att förstå och komma ihåg det lästa. 

På skolan arbetar de med Reciprokt lärande som behandlar läsförståelsestrategier. 

Pedagog B2 påpekar att det är själva förhållningssättet som de främst använder i 

undervisningen, där figurerna fungerar som ett verktyg i arbetet med läsförståelse.  

 

Gällande högläsningen så tänker Pedagog B2 att det är viktigt att välja lämpliga böcker 

så att alla elever kan förstå, återkoppla från lässtunderna samt låta eleverna vara med 

och återberätta. Pedagog B2 menar att det ska vara en berikande lässtund där innehållet 

lyfts fram samt att det är en bok som på något sätt berör och engagerar eleverna. ”Men 

det måste också finnas tid för att njuta av läsningen, så man inte hackar sönder” 

(Pedagog B2).  
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4.4.3 Syn på samverkan 

Arbetslaget omfattar alla pedagoger riktade mot åk 1. På lärarmötena som sker en gång i 

veckan träffas personalen i F-5. Då har pedagogerna i förskoleklass och åk 1 möjlighet 

att mötas och ofta sitter F-3 tillsammans och diskuterar. Pedagog B2 framhåller att det 

finns en önskan att i större utsträckning få ta del av och besöka varandras verksamheter.  

Men att det är svårt eftersom pedagogerna nästan hela tiden är med eleverna. Ett av 

deras utvecklingsområden som Pedagog B2 nämner, innebär att pedagoger i 

förskoleklass och åk 1 skulle kunna dra mer nytta av varandra för att göra övergångarna 

smidigare. Att vi får träffas, rådgöra och samtala om hur vi jobbar, samt vad som redan 

tränats för att undvika onödig repetition och hur progressionen vidare ser ut, förklarar 

Pedagog B2. Samtidigt uttrycker hon att det krävs utsatt tid för att möjliggöra detta.  

 

Pedagog B2 anser att det har blivit ett tätare samarbete med pedagogerna i förskoleklass 

när det gäller arbetet med språkutveckling. Framförallt utifrån hur vi ska jobba 

förebyggande och stimulera igång barnen, menar Pedagog B2. Hon berättar att i 

förskoleklass arbetar de utifrån Bornholm som är grunden i deras arbete med språklekar, 

högläsning och Reciprok läsning där figurerna lyfts in. Pedagog B2 förklarar att här får 

figurerna bara finnas med, medan i ettan ska man ha byggt upp en förståelse för vad de 

kan hjälpa till med, till att i tvåan, trean kunna tillämpa dem. När barnen kommer till åk 

1 anpassar Pedagog B2 undervisningen utifrån vart eleverna befinner sig samt att 

överlämningen och screeningen som görs ger värdefull information. Pedagog B2 

berättar att på lärarmöten har de diskuterat och reflekterat kring vilken gemensam syn 

som finns på skolan kring arbetet med läs- och skrivinlärning. ”Den resan blir aldrig 

färdig men vi har hittat ett gemensamt tänk kring vad vi tycker och hur vi jobbar” 

(Pedagog B2). Det handlar bland annat om att följa upp, stärka varandra, stimulera 

eleverna och gemensamma läsåtgärder.  
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4.5 Analys 

 

4.5.1 Språk-, läs- och skrivutvecklande aktiviteter 

Språklekarna har en central plats i arbetet med språkutveckling i förskoleklass och det 

visar sig att båda pedagogerna utgår från Bornholmsmodellen (Häggström och 

Lundberg, 1994). Pedagog A1 och B1 uppmuntrar barnen att framförallt lyssna efter 

vilka språkljud som finns i ord. Samtliga pedagoger förutom Pedagog B1 har valt att ha 

ett kontinuerligt bokstavsarbete. I förskoleklass A genomförs varje vecka ett 

bokstavsjobb med fast struktur där barnen arbetar med olika övningar kopplat till den 

aktuella bokstaven. Till skillnad från förskoleklass B där de istället pratar om 

bokstäverna allteftersom de dyker upp och väver in bokstavsarbetet i relevanta 

sammanhang (Lindö, 2002).  

 

Det kan konstateras att samtliga pedagoger prioriterar högläsning i sin undervisning och 

anser att det har ett högt värde (Chambers, 2011). Pedagogerna lägger fokus på 

förklaring av ords betydelse. Samtliga pedagoger lyfter in samtal kring texterna och ofta 

handlar det om språkets innehåll, men utsträckningen kan variera beroende på syftet 

med högläsningen. Pedagog B1 och B2 arbetar kontinuerligt med Reciprok 

undervisning och läsförståelsestrategier kopplat till högläsning (Palinscar och Brown, 

1984). Pedagog A2 arbetar också aktivt med att utveckla barnens läsförståelse men 

använder sig av varierande metoder och material. Utifrån Gibbons (2006) modell över 

vad läraren bör fundera över i planeringen av undervisningen i arbetet med böcker, är 

det främst Pedagog B2 som har ett tydligt upplägg kring vad som ska göras innan, under 

och efter läsningen. Det framgår även att Pedagog B2 är den enda som uttalat arbetar 

med att betydelsen av eleverna ska skapa inre bilder (Axelsson och Jönsson, 2009).  

 

I båda förskoleklasserna får barnen möjlighet att prova skriva. Det förekommer i störst 

utsträckning i förskoleklass B där barnen också får skriva om sådant som har med dem 

själva att göra (Nilsson, 2007). Både Pedagog A1 och B1 uppmuntrar barnen att skriva 

som de tycker att ord låter samt anser att påpekanden om korrekt stavning och form inte 

är relevant i barnens tidiga skrivförsök. Pedagog B2 använder datorn som skrivverktyg 

kontinuerligt i undervisningen. Samtliga pedagoger uppfattar även att barnen uppskattar 

att få skriva på datorer (Frykholm, 2007). Pedagogerna framhåller olika fördelar med att 

skriva på datorer såsom: slippa sudda och enkelheten i att ändra i texten, stimulerar 

barnens fantasi, motivationen hos elever med motoriska svårigheter samt möjligheten 

att ägna sig åt textens innehåll (Nilsson, 2007; Taube, 2013).  

 

4.5.2 Beskrivning och motivering av undervisningen 

Båda pedagogerna i förskoleklass tolkar att förskoleklassens verksamhet handlar om ett 

lustfyllt skolförberedande och att väcka lusten till lärande. De poängterar även vikten av 
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lek och utvecklandet av sociala förmågor (Skolverket, 2011b). Gällande vad som styr 

val av aktiviteter och dess innehåll skiljer sig pedagogernas utsagor något åt. Pedagog 

A1 menar att det beror på vad barnen gillar och vad som utvecklar dem mest, tips de fått 

från klasslärarna i åk 1 och vilken nivå barnen befinner sig på. Pedagog B1 tar upp 

läroplanen, de olika stegen i Bornholm samt barnens behov och intressen. Klasslärarnas 

motiveringar till vad som styr deras arbete kan ses som relativt samstämmiga. De 

nämner läroplanen och den aktuella elevgruppen. Pedagog B2 dessutom tar upp vikten 

av eleverna ska få använda alla sinnen och menar att det även styr val av aktiviteter 

(Frykholm, 2007; Hagtvet, 2002; Lindö, 2002).   

 

När det kommer till metoder för läs- och skrivinlärning kan konstateras att båda 

klasslärarna kombinerar och använder sig av flera olika metoder (Winch, 2010). 

Pedagog B2 förklarar att hon medvetet valt att arbeta både utifrån ett ”top-down” samt 

”bottom-up” perspektiv. Båda klasslärarna har inslag i sin undervisning där eleverna får 

träna på att forma bokstäver, dock synliggörs en skillnad i lärarnas förhållningssätt 

kring betydelsen att forma på rätt sätt. Pedagog B2 lägger inte så stor vikt vid att nöta in 

formen och ser det som mer gynnsamt att lägga tiden på att eleverna får komma igång 

med sitt flödesskrivande och gärna med datorn som verktyg. Pedagog A2 menar att det 

är viktigt att redan från början lära sig forma bokstäver uppifrån och trots att det finns 

datorer behöver barnen öva sin handstil.  

 

Gällande val av böcker är samtliga pedagoger överens om att bokens innehåll på något 

sätt måste beröra eleverna och att det är en förutsättning för att skapa läsintresse 

(Frykhom, 2007; Lundberg och Herrlin, 2005). Ytterligare en likhet som kan ses i 

samtliga pedagogers undervisning är att de ofta väljer litteratur för att belysa 

värdegrundsfrågor och där samtal vävs in om exempelvis kamratskap. Båda 

pedagogerna i förskoleklass uttrycker att det inte finns några krav eller tvång i deras 

verksamhet utan att det handlar om att genom lek samt gemensamma övningar få 

upptäcka och undersöka.  

 

4.5.3 Samverkan mellan pedagoger i förskoleklass och åk 1 

På skola A tillhör pedagogen i förskoleklass och klassläraren i åk 1 samma arbetslag 

och deras lokaler är placerade bredvid varandra. Både Pedagog A1 och A2 anser att de 

har ett nära samarbete med möjligheter till samtal och pedagogiska diskussioner. Båda 

pedagogerna framhåller också att de känner till varandras arbete med språkutveckling. 

Pedagog A1 berättar att hon fått tips av klassläraren kring vad barnen kan behöva träna 

på inför kommande skolstart.  

 

På skola B tillhör pedagogen i förskoleklass och klassläraren i åk 1 olika arbetslag och 

lokalerna ligger separata delar av skolan. Pedagog B1 och B2 träffas en gång i veckan 

men då på lärarmöten som omfattar hela F-5. Pedagog B2 uttrycker att samarbetet med 
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förskoleklass har blivit tätare och att det finns en gemensam hållning kring hur de ska 

arbeta förebyggande och stimulerande med språkutveckling. Samtidigt menar hon att 

det finns utvecklingsområden och att de skulle kunna dra mer nytta av varandra för att 

göra övergångarna smidigare. Pedagog B2 förklarar att hon känner till i stora drag vad 

förskoleklassen arbetar med. Pedagog B1 uttrycker å andra sidan att samarbetet behöver 

förbättras och att hon känner till för lite om hur klasslärarna tar vid och jobbar med 

språk-, läs- och skrivutveckling. Både Pedagog B1 och B2 påpekar att det krävs mer tid 

och inplanerade möten för att få till det samarbete som de önskar (Skolverket, 2014).  
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5 Sammanfattande slutsatser 

Undersökningens resultat visar att de språk-, läs- och skrivutvecklande aktiviteter som 

förekommer i förskoleklass är språklekar, bokstavsjobb, högläsning, samtal och 

värdegrundsdiskussioner, muntligt berättande och skapande, finmotoriska övningar och 

skrivande samt Reciprok läsning. Val av aktiviteter skiljer sig inte markant åt i de olika 

förskoleklasserna utan barnen får ägna sig åt liknande övningar. De aktiviteter som 

förekommer i åk 1 visar på att klasslärarna ägnar sig åt liknande arbete med 

bokstavsinlärning, läsning, högläsning och läsförståelse. Dock kan arbetssätt och 

material variera. Båda klasslärarna förespråkar ett tidigt skrivande och ofta kopplat till 

bildstöd. Skillnaderna handlar främst om val av skrivverktyg och i vilken utsträckning 

eleverna bör träna handstil.  

 

I beskrivning och motivering av undervisningen har förskoleklasspedagogerna ett 

liknande förhållningssätt kopplat till språkutveckling. Båda framhåller vikten av ett 

lustfyllt lärande och stimulering av barnens nyfikenhet där leken har en central roll. De 

anpassar aktiviteter utifrån barnens intresse och förmåga, samt väljer att arbeta med 

sådant som de själva anser lämpligt och gynnsamt för barnens utveckling. När 

klasslärarna beskriver och motiverar sin undervisning betonar båda vikten av 

språkutveckling och menar att komma igång med språk-, läs- och skrivning är en 

förutsättning för att utveckla förmågor även inom andra områden. Pedagog A2 och B2 

är överens om att det behövs inslag av flera olika metoder för läs- och skrivinlärningen. 

Den största skillnaden som kan urskiljas är att Pedagog A2 inte förespråkar den 

traditionella ljudmetoden, utan menar att den snarare kan hindra barnen.  

 

Samverkan mellan pedagogerna i förskoleklass och klasslärarna i åk 1 skiljer sig åt på 

de undersökta skolorna. På skola A är det tydligt att pedagogerna har mer tid 

tillsammans och kan därmed prata ihop sig och stötta varandra på ett bra sätt. På skola B 

som är större samt har parallella förskoleklasser och årskurs 1:or, framgår att 

pedagogerna inte har samma möjlighet till att mötas. Trots att det finns ett visst 

missnöje med utsträckningen av tiden som Pedagog B1 och B2 har för gemensamma 

samtal, så synliggörs ändå en röd tråd i vissa delar av arbetet, som dessutom kan ses 

tydligare här än på skola A. Framförallt i deras jobb med Reciprok undervisning, 

tecken- och bildstöd, samt det nystartade inslaget med att Skriva sig till läsning. Min 

tolkning är att Pedagog B2 känner till mer om hur förskoleklassen arbetar, jämfört med 

Pedagog B1 som hävdar att det inte är helt klart kring hur lärarna i klass 1 arbetar och 

följer upp.  
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6 Diskussion 

Resultatet av studien visar att verksamheten i de undersökta förskoleklasserna varken 

kan klassificeras som skolförberedande eller en verksamhet där förskolans tradition 

dominerar (Skolverket, 2014). Utifrån hur pedagogerna arbetar i sin förskoleklass, deras 

motiveringar och förhållningssätt kan tolkas att de försöker upprätthålla en balans 

mellan lek och lärarstyrda aktiviteter (Persson och Wiklund, 2008). Båda pedagogerna i 

förskoleklasserna uttrycker att det knappt finns några styrdokument för deras 

verksamhet, vilket kan ses som en bidragande orsak till varför förskoleklassens upplägg 

generellt kan se olika ut. Läroplanen ger ett stort utrymme för individuella tolkningar av 

vad som ska vara styrande, även om det å andra sidan senaste året tillkommit dokument 

som förtydligar förskoleklassens verksamhet (Skolverket, 2014). Anledningen till att det 

inte skiljer sig särskilt mycket åt i hur pedagogerna i studien arbetar, kan bero på att de 

har läst och följt de nya skrivningarna på ett liknade sätt. Detta kan eventuellt i sin tur 

visa på behovet av mer styrning av verksamheten för att få en likvärdig utbildning för 

alla barn. 

 

Resultatet kan tolkas som att ena klassläraren har ett synsätt som innebär att det finns en 

lämplig tidpunkt när barnet är moget och behöver en undervisning som inriktar sig på 

bokstävernas form. I den föreställningen förekommer ofta en formell undervisning som 

utmärks av att barn först måste lära sig om bokstävers ljud och utseende enligt Fast 

(2008). Informanten uttrycker att det är problematiskt när barnen kommer till skolan 

och har lärt sig forma bokstäver på fel sätt samt tränat för mycket ljudning. Frågan är 

hur detta stämmer överens med att pedagogen i förskoleklassen arbetar mycket med 

ljudning och betonar att det är ett bra sätt? Pedagogerna uppvisar olikheter vad gäller 

deras uppfattning kring hur barnen ska lära sig att erövra språket. Den bristande 

samsynen kan bli problematisk för barnen. Kan det vara så att klassläraren anser att 

barnen inte alls ska skriva förrän i skolan? Hur tas då barnens spontana nyfikenhet och 

lust att skriva om hand? Ett sådant arbetssätt stämmer inte överens med Frost (2009) 

skrivning om att uppmuntra barns skriftspråkliga intresse. Alternativet skulle kunna bli 

att barnens tidiga skrivförsök skulle kräva handledning och bemötas med 

tillrättavisningar kring vart och hur man börjar forma bokstäver på ett korrekt sätt. 

Risken med detta är att det kan ha en negativ påverkan på barnens skrivlust och tilltro 

till sin egen förmåga, eftersom det snarare stimulerar barnen när fokus inte ligger på 

formaspekterna (Nilsson, 2007). Hur passar det ihop med att klassläraren samtidigt är 

av åsikten att barnen ska bekanta sig med läsning och skrivning på ett lekfullt sätt? Det 

blir svårt att uppmuntra barnen till att utforska bokstäver och lekskriva på sina egna 

premisser, samtidigt som man förväntar sig att barnen ska kunna utföra detta på rätt sätt. 

När eleverna kommer till åk 1 har de varierade kunskaper kring hur bokstäver ska 

skrivas. Som lärare bör man, enligt Fast (2007) utgå från elevernas tidigare erfarenheter 

och snarare se det som sin uppgift att möta eleverna där de befinner sig och 

vidareutveckla deras förmågor. Pedagogernas olika förhållningssätt kan även tyda på att 

mer samverkan och gemensam utbildning kan behövas för att få en samstämmighet.  
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Samtliga pedagoger uppger att de utgår eller knyter an till barnens egna erfarenheter när 

de arbetar språkutvecklande, det verkar vara ett sätt både att fånga barnens intresse men 

också för att underlätta lärandesituationen för barnen. Forskning visar att ju mer läraren 

utgår från elevernas erfarenhetsvärld, desto mer aktiva blir eleverna (Skolverket, 2014). 

Samtidigt säger förskoleklasspedagogerna att de arbetar utifrån Bornholmsmodellen 

vilket är ett strukturerat material som bryter ned språket i mindre delar och tränar dess 

formaspekter. Kan det vara så att pedagogerna tolkar det som att olika 

undervisningstillfällen inbjuder till olika form av medverkan från barnen? Trots att 

fokus till stor del läggs på ljud, bokstäver och avkodningsfärdigheter, kompletterar 

pedagogerna undervisningen med samtal kring litteratur och låter barnen knyta an 

innehållet till tidigare erfarenheter. Barnen tycks således möta en varierad undervisning 

som tar viss hänsyn till individen samtidigt som de via ett strukturerat läromedel arbetar 

skriftspråksförberedande.  

 

Av de deltagande pedagogerna är det en informant som uppger att hon använder datorn 

som arbetsverktyg kontinuerligt i undervisningen. Frågan om detta kan ske på 

bekostnad av utvecklandet av andra förmågor som exempelvis finmotorik och handstil 

berörs av två andra pedagoger. Resultatet visar särskilt att datorn tycks kunna bidra till 

att främja elevernas muntliga berättande. Eleverna kan fokusera på textens innehåll när 

de inte behöver kämpa med pennan och därmed leda till viljan att skriva mer. Detta 

bekräftar inte Taubes (2013) påpekande om att man behöver en automatiserad förmåga 

att skriva för hand för att skriva texter med god kvalité. Långsiktigt kan man se att i 

dagens samhälle och i arbetslivet förväntas man också kunna hantera datorn och de 

skrivprogram som ofta används. Självklart ska eleverna även lära sig skriva läsligt för 

hand, vilket också framgår i läroplanen. Så länge datoranvändandet fyller ett syfte och 

hjälper eleverna vidareutveckla viktiga förmågor, finns det troligen många fördelar med 

att kunna laborera och ändra i den skrivna texten.  

 

På en skola framgår att både förskoleklassen och åk 1 har ett återkommande 

bokstavsarbete där de behandlar en bokstav i taget. Bokstavsarbetet skiljer sig å andra 

sidan åt och i förskoleklassen handlar det mer om att bearbeta genom olika 

uttrycksformer. Här visar sig ett behov av att pedagogerna har en öppen dialog kring 

den arbetsgång de följer, för att undvika att barnen får onödig repetition som i längden 

kan upplevas tråkig. Pedagogerna beskriver att de har ett nära samarbete och därmed 

kan förutsättningar skapas för en progression i barnens lärande, både på den enskilda 

elevens nivå och på gruppnivå. Dock kräver det att pedagogerna ägnar tid åt samtal där 

förhållningssätt kring barnens sätt att bekanta sig med läsning och skrivning lyfts fram.  

En gemensam hållning kring det läs- och skrivutvecklande arbetet är angeläget enligt 

Lindö (2005). På den andra skolan finns intentionen hos pedagogerna att öka insynen i 

varandras verksamheter. Vikten av att tillsammans diskutera hur övergångar mellan 

skolformerna ska genomföras för att underlätta för eleverna, är något som Skolverket 



39 

(2014) understryker. Ett ömsesidigt pedagogiskt synsätt kan berika elevernas lärande. 

Studien visar att pedagogerna har resonerat om detta och att arbetet med att få till en 

bättre samverkan förhoppningsvis är på gång. Frågan som infinner sig är hur detta ska 

kunna göras möjligt. Vilka resurser behöver sättas in och hur ska skolledningen kunna 

underlätta kontakten och mötet mellan pedagogerna? För att få till en bra samverkan 

behövs en stödjande arbetsledning som tilldelar gemensam tid där lärare från de olika 

verksamheterna får mötas (Skolverket, 2014). En central aspekt blir framförallt vad 

denna samverkan leder till. Resultatet visar att förskoleklassens verksamhet tenderar att 

utveckla arbetssätt kring läs- och skrivundervisning som i mycket följer det som senare 

tar plats i årskurs 1. Vilket å ena sidan kan bidra till en smidigare övergång till skolan 

där den röda tråden i arbetet tydliggörs. Å andra sidan får detta inte ske på bekostnad av 

elevernas informella lärande som kan ses som en viktig grundpelare i förskoleklassens 

verksamhet. Lärande sker ständigt och inte bara, eller ens huvudsakligen, i arrangerade 

inlärningssituationer (Skolverket, 2011b). En ingång till god samverkan behöver 

sannolikt ta sin början i ett resonemang kring läs- och skrivlärande som en i grunden 

social och kommunikativ process.  

 

6.1 Implikationer för verksamheten 

Behovet av samverkan blir tydligt utifrån denna studie. För att få en bättre samsyn kring 

det språkutvecklande arbetet kan gemensam fortbildning vara att rekommendera samt 

betydelsen av fler tillfällen där pedagoger i förskoleklass och åk 1 kan utbyta 

erfarenheter. Det positiva som kan ses är att verksamheten i de förskoleklasser jag 

besökt inte är så skolinriktade som författarna befarade (Karlsson m.fl. 2006; Persson 

och Wiklund, 2008; Skolverket 2014) eller att denna utveckling håller på att vända. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1 

 

Observationspunkter förskoleklass och årskurs 1 

 

Vad innebär den passet/lektionen? 

 

Vilka typer av språklekar förekommer? (främst f-klass) 

 

Vilka andra aktiviteter kan kopplas till barnens språk-, läs- och skrivutveckling? 

 

Högläsning? Hur? (före, under, efter läsning) 

 

Hur introduceras uppgifter/aktiviteter?  

 

Vad ska barnen prata, skriva, läsa om? 

 

Material? Läromedel? 

 

Speciella metoder? 

 

Från del till helhet? eller helhet till delar? båda? (syntetiskt/analytiskt) 

 

Fokus på innehåll? form? 

 

 

  



 

Bilaga 2a 

 

Intervjufrågor - Förskoleklass 

 

Bakgrund: Vilken yrkestitel? Utbildning? Antal år i yrket?  

 

Hur tolkar du uppdraget att i förskoleklass förbereda barnen för fortsatt utbildning? 

På vilket sätt arbetar ni med med språk-, läs- och skrivutveckling?  

Vad styr valet av aktiviteter och dess innehåll? 

Utgår ni från någon speciell metod?  

Arbetar ni med bokstavsinlärning? I så fall på vilket sätt? 

Hur arbetar ni för att lära barnen skriva? (alt. förberedande) 

Hur tänker du kring högläsning?  

Ungefär hur många pass i veckan ägnas åt språklekar? 

Hur ser samarbetet med lärare i åk 1 ut? 

Vet du hur arbetet med språkutveckling tar vid och fortsätter i årskurs 1? 

Anser du att ni lägger en grund för vad barnen får möta i läs- och skrivundervisningen i 

åk 1? 

Vad känner du är förskoleklassens viktigaste uppgift? 

 

Hur ser ert arbetslag ut?  

Antal elever i gruppen? 

Övrigt som ev. framkommit under observationstillfällena.  

 

 

  



 

Bilaga 2b 

 

Intervjufrågor - Årskurs 1 

 

Bakgrund: Vilken yrkestitel? Utbildning? Antal år i yrket? 

 

Hur tänker du kring arbetet med språk-, läs- och skrivutveckling? 

Vad styr valet av aktiviteter och dess innehåll? 

Utgår ni från någon speciell metod? 

På vilket sätt arbetar ni med bokstavsinlärning? 

Hur arbetar ni för att lära barnen skriva?  

Hur arbetar ni för att lära barnen läsa?  

Hur tänker du kring högläsning? 

Hur ser samarbetet med pedagoger i förskoleklassen ut? 

Vet du hur de arbetar med med språkutveckling i f-klass? 

Anpassar ni läs- och skrivundervisningen utifrån vad barnen fått möta i f-klass? 

 

Hur ser ert arbetslag ut?  

Antal elever i gruppen? 

Övrigt som ev. framkommit under observationstillfällena. 

 

 

 

 


