
MITTUNIVERSITETET 
Institutionen för utbildningsvetenskap (UTV) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examensarbete inom 
lärarutbildningen, 15 högskolepoäng 

Ht-12 

Läs- och skrivundervisning i 
förskoleklass 

En kvalitativ studie om pedagogers tankar och 
upplevelser 

 

Fredrik Karlsson 



 

 

Abstrakt 

Uppsatsen handlar om hur pedagogerna arbetar med läs- och 

skrivundervisning i förskoleklass, i ett perspektiv på pedagogernas 

undervisningsmetoder och deras tankar om detta. Det finns också en historisk 

tillbakablick, som framförallt ska ge en bättre förståelse till hur utvecklingen 

inom läs- och skrivundervisning lett fram till vad den är idag. Undersökningen 

har jag gjort genom en kvalitativ studie i fokuserade personintervjuer, som 

gjordes i två kommuner i mellersta Sverige, i tio förskoleklasser. Jag kom fram 

till att alla undersökta förskoleklasser systematiskt arbetar med att lära ut 

läsning och skrivning och att de flesta använder sig i någon mån av 

Bornholmsmodellen. Den ena kommunen har krav på att alla kommunala 

förskoleklasser ska ha det som huvudinriktning. En annan del av resultatet 

visade att särskilda inlärningssvårigheter får en liten uppmärksamhet. Men 

däremot undervisar man mycket utifrån att den typen av hinder ska 

förebyggas, redan innan barnen börjat med en systematisk läs- och 

skrivinlärning. 

 

Nyckelord: Förskoleklass, pedagog, läs- och skrivundervisning, 

kunskapsnivåer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Inledning 

Den här uppsatsen handlar om läs- och skrivundervisning i förskoleklass. Det 

har gått drygt sex år sedan jag första gången i vuxen ålder gav mig in i 

skolväsendet – då som vikarie. Sedan dess har jag varit kvar som vikarie och 

sedermera även som student på lärarutbildningen, på Mittuniversitetet i 

Härnösand. Jag har upplevt allt från ”rena småbarnsavdelningar” till årskurs 6. 

Men det är i förskolan och förskoleklassen, som jag bestämt mig för att landa. 

Här finns det enorma skillnader i hur man har valt att bygga upp sina 

verksamheter, en del har schemalagt genomtänkta, lärarledda aktiviteter 

nästan varje dag - medan andra har ”fri lek” nästan hela tiden som barnen är i 

verksamheten. Ingen av dem anser jag vara fel. Erfarenheterna som jag har fått 

av att se alla kontraster gjorde att jag började fundera på hur jag ville att ville 

det skulle se ut – vad vill jag ge till ”mina” barn när jag är lärare i förskolan 

eller förskoleklassen på heltid? Något jag tycker är viktigt är att verksamheten 

känns meningsfull - både för mig, kollegorna och barnen. Går man i 

förskoleklass, så blir nästa anhalt årskurs 1. Därför sneglar jag gärna lite på den 

verksamheten, när jag undervisar. Men jag anser att den riktade 

undervisningen ska göras i symbios med barnens allt – leken. I första hand 

måste de känna att det är roligt, annars kommer det ändå inte bli bra i 

slutändan. Läs- och skrivundervisningen måste alltså ske på barnens grunder. 

 

Jag har ofta sett barn som på egen hand börjar utforska läsandets och 

skrivandets värld. Med en liten starthjälp från mig har de börjat att lära sig läsa 

och skriva på nästan på egen hand. Detta genom att barnen har en motivation 

att undersöka vilken information som döljer sig bakom ”krumelurerna” och 

hur de kan göra egna meddelanden. För mig handlar det då framförallt om att 

hålla deras intresse vid liv, men även stå för den teoretiska kunskapen. Det kan 

innebära att svara på deras frågor om hur olika bokstäver ser ut och låter, och 

hur olika ord stavas. De första orden – efter sitt eget namn - de brukar lära sig 

är ”pappa”, ”mamma” och kompisarnas namn. Det finns olika alternativ till 

hur jag väljer att svara på de här frågorna - som ger olika resultat. Till exempel 

så kan jag skriva namnet med versaler på ett papper, sedan får de skriva av. Då 

lär de sig framförallt hur bokstäverna ser ut. En annan metod är att man säger 

bokstäverna, en i taget och talar om hur de ser ut. Barnen får då höra 

bokstavens ljud samt att skillnader mellan bokstäverna uppmärksammas. 

Undersökningen, som gjordes genom intervjuer på pedagoger i förskoleklass 

visade att det är vanligt att de tidigt i läs- och skrivundervisningen 

uppmärksammar alfabetets bokstäver. I bakgrunden återger jag bland annat 

om hur Lundberg (2007) lägger stor vikt vid god bokstavskunskap, för en 

lyckad läs- och skrivinlärning. 

 



 

 

Jag har också träffat många barn i sex års ålder som inte alls är intresserade av 

att lära sig att läsa och skriva. Jag anser att det är viktigt att man inte skyndar 

på de barnen i förskoleklassen som inte är motiverade att lära sig att läsa och 

skriva. I förskoleklassen ska man i första hand lägga grunden för en 

stimulerande början till att ta in kunskapen. Den riktade undervisningen ska 

komma senare, i årskurs 1. Arnqvist (2003) har skrivit om historiska synsätt av 

att se till barns mognad. Mer om detta i bakgrunden. Men för att ändå locka de 

här barnen kan ett sådant utbildningsmaterial som Bornholmsmodellen – Vägen 

till läsning. Språklekar i förskoleklass **** och Trulle ***** bli användbart. Där 

finns det till exempel lekar där man leker med ljud. Då koncentrerar sig barnen 

på leken, samtidigt som ett intresse för språkljud kan födas. Jag återkommer 

även till detta i bakgrunden samt återger i resultatdelen från undersökningen 

om hur respondenterna arbetade med dem. 

 



 

 

Bakgrund 

Arnqvist (2003) redogör för hur den internationella litteraturen, talar om 

begreppet läs- och skrivinlärning som ”literacy”.  Literacy definierar en 

bredare innebörd av läs- och skrivkunnighet än att endast kunna avkoda text 

och skriva bokstäver, som i den svenska motsvarigheten. Man menar då att 

graden av läs- och skrivförmåga ska sättas i relation till samhällets krav och 

behov. Men Arnqvist (2003) har i sin avhandling valt att framförallt fokusera 

på barns förmåga att läsa och skriva. Høien et al., (1999) har i en enkel 

förklaring av innebörden i begreppet läsning förkortat det till att det handlar 

om förmågan att avkoda text. Till skillnad mot en van läsare, så har de flesta 

nybörjare ett ansträngande arbete i till exempel sammanljudning och 

bokstavsidentifiering. Senare, när läsaren blir mer erfaren sker detta helt 

naturligt och den koncentrerar sig istället på att förstå texten och vad den vill 

säga. För att kunna förstå en text måste man använda sig av flera olika 

kognitiva processer som; korttidsminne, slutledning och begreppsbildning. 

Den mentala processen som sker när man läser en text är till stora delar väldigt 

lik den som sker när man lyssnar på någon annan som läser (Arnqvist, 2003). 

 

Man kan på ungefär samma sätt som för läsning dela in skrivning i flera aktiva 

delprocesser som alla måste fungera för att skrivningen på ett smidigt sätt ska 

kunna bilda en text. Dessa är rättskrivning/stavning och textproduktion - där 

rättskrivning/stavning blir läsningens tekniska sida och textproduktionen blir 

läsningens förståelseelement. I dag talar man däremot ofta 

om ”skrivprocessen” och menar med det hela arbetet, från formuleringen av 

en idé till en färdig skrivprodukt (Dahlgren et al., 1999). 

 

Utvecklingen av ideologier inom läs- och 
skrivundervingen 

Precis som det mesta annat inom pedagogik och undervisning så har även 

rönen inom läs- och skrivutvecklingen varierat mellan tidsepoker. I början av 

1900-talet ansågs det att inte bara att man skulle avhålla små barn från 

lästräningen. Den konventionella läs- och skrivundervisningen, som bedrevs i 

dåtidens folkskola kunde till och med vara farlig för dem (Teale, 1995). Allt 

eftersom fler barn började i skolan, under första halvan av förra århundradet, 

så ökade också lärarnas medvetenhet om barns utveckling – bland annat att 

eleverna mognade olika fort. När en del barn var mer skolmogna än sin 

kronologiska ålder fick de börja skolan redan när de var 6 år gamla (Persson, 

1993). Med begreppet skolmognad menade man också att barnen skulle 

förberedas med vissa färdigheter, innan de började skolan.  

 

Inom läsningens område regerade framförallt två perspektiv, som skulle 

förklara effekten av läs- och skrivförberedelse. Det ena perspektivet baserades 

på att barnets mognad var biologiskt betingad och inte kunde skyndas på. Det 



 

 

andra perspektivet tog sin grund i att läsmognad var en produkt av hur barnet 

stimulerats innan det började skolan. För det först nämnda perspektivet var 

Arnold Gesell en av företrädarna. Hans teori var att barnets fysiskt 

observerbara agerande kom av neurologisk och biologisk mognad. Därmed 

kunde inte heller barnets mognadsprocess för att bli en god läsare påskyndas, 

av till exempel undervisning. Skolans första uppgift för ny-inskolade barn blev 

att utreda vilka elever som var läsmogna nog och vilka elever som man 

behövde vänta med (Arnqvist, 2003). 

I det andra perspektivet av de två utgick man från att eleverna behövde 

förberedas inför den undervisning de sedan skulle ges. Detta synsätt kan 

förtydligas i ett antal ståndpunkter; 

 För att lära sig att läsa måste man först ha tagit till sig vissa 

färdigheter. 

 För att lära sig att läsa måste man först ha goda kunskaper i 

talspråket. 

 Innan barnen börjar i skolan ska de ha fått öva sig på att skilja 

mellan auditiva och visuella incitament. 

 Barnens utveckling är förutbestämd och på deras väg fram till att 

bli goda läsare så ska man iaktta dem grundligt (Arnqvist, 2003). 

 

Man har sedan lång tid tillbaka ibland kombinerat de två synsätten (Arnqvist, 

2003) och gör det än idag (Skolverket 1999). Pedagoger brukar använda 

begreppen ”skolmogen” eller ”läsmogen” - baserat på en biologisk utveckling 

för att beskriva huruvida ett barn är lämpligt att ta nästa steg från förskolan till 

grundskolan. I annat fall kan barnet erbjudas ett år extra i förskolan (Arnqvist, 

2003). 

 

På 1980- och 90-talet kom det att röra sig mot en mer utvecklingsorienterad 

ideologi, inom läs- och skrivinlärningen. Dels hämtades inspiration från den 

sovjetiske psykologen Lev Vygotskij (Vygotskij & Cole, 1978). Men även den 

mer kognitivt inriktade Jean Piaget var då aktuell med sitt synsätt om att barn 

utvecklas i olika stadier. Han menade att det fanns ett förutbestämt mönster 

med flera steg som visar på hur barn tar till sig förmågan att kunna läsa och 

skriva. Något senare kom den så kallade skolförberedelsen att inspireras 

mycket av dessa teorier. För Vygotskijs teori är den verbala interaktionen och 

elevernas sociala miljö i ett sammanhang väsentliga. Hans utgångspunkter är; 

att barn har förmågan att urskilja symboler, barn måste se värdet i att kunna 

läsa och skriva samt att läsning och skrivning bör vara en naturlig del i lekfulla 

sammanhang. Den sista utgångspunktens nytta syns i att barn lägger stort 

fokus på lekens innehåll och inte ser hindren av att eventuellt inte kunna läsa 

eller skriva. De kan till exempel leka affär utan att ha några djupare kunskaper 

om matematik eller förstå vad olika begrepp betyder. Men i leken tränar de på 

det, genom att räkna varor eller pengar eller använda de olika begreppen. På 

så vis blir de också mer bekanta med skriftspråket (Hagtvet & Herdìs, 1998). 

 



 

 

Barns olika kunskapsnivåer 

I och med nationella kvalitetsgranskningar 1998 (Skolverket 1999) har man 

upptäckt att skolor och enskilda pedagoger reagerar på barn med 

inlärningssvårigheter på olika sätt. Ett av dem är att det inom skolan finns ett 

mognads-tänkande runt barnen och eleverna. Ett barn i förskoleklassen eller 

ettan med sämre resultat kan förklaras med att man i ettan är ”omogen och 

växer på sig till tvåan”, i tvåan kan de fortfarande dåliga resultaten förklaras 

med att ”man är så stökig i tvåan. Det fixar sig”. Om inte barnet till slut har 

kommit ikapp till en ”normal nivå”, kan detta tänkande hos pedagogerna växa 

till problem med stora proportioner. Det är vanligt att konsekvenserna uppstår 

på grund av att pedagogerna tycker att barn som har inlärningssvårigheter är 

svårhanterliga problem. Som kan kräva inblandning av flera instanser och 

därför är det vanligt att de att hoppas på att hindren ska lösa sig själva. Det 

finns också skolor där man medvetet kartlägger barnen långt i förväg, ibland 

genom att besöka barnen till den kommande klassen på förskolan och ha 

överlämnade samtal med pedagogerna där. Något som är mer förekommande 

än förestående exempel. Det är också väldigt vanligt att det görs diagnostiska 

prov på barnen, i början av första terminen i en ny skola eller årskurs och 

sedan regelbundet under läsåret. Syftet med detta är att få en konkret bild av 

barnens och elevernas individuella kunskapsnivåer och eventuella svårigheter 

och utifrån det besluta om eventuella stödinsatser (Skolverket, 1999). 

 

I Nationella kvalitetsgranskningar 1998 (Skolverket, 1999) har det reflekterats 

över att det är vanligt att skolor grupperar eleverna utifrån deras kunskaper i 

respektive skolämne. Nivågrupperingarna sker utifrån att man har de svagaste 

eleverna i en grupp, de något starkare i en annan, de starkaste i ytterligare en 

grupp och så vidare. Detta gör det lättare för pedagogerna att anpassa 

undervisningsnivåerna, så att alla får den stimulans de behöver. Svagare elever 

är generellt färre till antalet i sin grupp, än vad de är i andra grupper. 

Pedagogerna har då bättre möjligheter att ge varje elev mer tid och ge extra 

stöd. Det är vanligt att det i de svagaste grupperna finns en speciallärare, dock 

är den personen inte alltid ämneskunnig. Vilket försämrar barnens möjligheter 

att ta till sig av undervisningen. 

 

Alla skolor som använder sig av nivågrupperingar kan inte säkert svara på 

vilka effekter, positiva eller negativa, som systemet ger. Samtidigt kan andra 

skolor försäkra att det finns fördelar. Bland annat att svagare elever slippa 

jämföra sig själva med mycket starkare elever och på så vis ställa orimliga krav 

på sig själv (Skolverket, 1999). 

 

När författarna till Nationella kvalitetsgranskningar 1998 (Skolverket, 1999) ser 

till läroplanens syn på att alla barn har utvecklingspotential och att läraren där 

är motorn, så ser de vissa konflikter till vissa former av nivågrupperingar. 

Vissa skolor och pedagoger anpassar undervisningen på ett sätt som gör det 

omöjligt för barn i den ”lättaste” gruppen att nå högre betyg och bedömningar. 



 

 

I vissa fall för att ens kunna klättra till en ”svårare” grupp. 

Undervisningsmetoden kan även innebära att vissa elever förlorar möjligheten 

till att lära in vissa ämnesinnehåll som behövs senare i utbildningssystemet, 

framförallt i unga skolår. Andra nackdelar är det finns en risk för att elever i de 

lättare grupperna får en ”stämpel” som kan leda till en negativ 

självuppfattning hos eleverna. Konsekvenserna kan motverkas om grupperna 

inte är statiska, utan att de förändras efter en kort tid. Det är viktigt att arbetet 

med- nivågrupperingarna utvärderas och att man uppmärksammar i fall de 

ger önskade effekter. Gruppernas pedagoger får ett visst ansvar för 

differentieringar inom grupperna. 
 

Läsutvecklingens perspektiv 

När man talar om ett utvecklingsinriktat perspektiv på läs- och skrivinlärning 

finns det några viktiga faktorer för skriftspråkets utveckling att poängtera. 

Inom förskolan använder man sig av ”emergent literacy” (Whitehurst & 

Lonigan, 1998). Det beskriver att man inte kan dela in eleverna i två 

olika ”fack” - de som behärskar och de som inte behärskar läsning. Detta kan 

jämföras med förespråkare för förberedelsemodellen, som ansåg att det inte 

var relevant att påbörja en formaliserad läsundervisning med elever som inte 

förberetts och tagit till sig vissa grundläggande färdigheter. De olika 

ideologierna skapade en diskussion och osämja mellan det två 

yrkeskategorierna; pedagoger i förskolan och deras kollegor i tidigare 

grundskolan. På 1980-talet var det här en svårlöst tvist, om vilken enhet som 

borde ta ansvaret för barnens intåg i läs- och skrivutvecklingen. Ett arbete som 

sedan till största delen hamnade på grundskolans bord (Arnqvist, 2003). Dock 

så har undervisningen i förskoleklass gjort det det till ett välbekant faktum att 

många barn idag redan kan en del om grunderna, innan de börjar första klass. 

Många kan en del om alfabetet och kan läsa enklare ord (Lundberg, 2007). 

Drygt 95 % (2013) av alla 6-åringar i Sverige är idag inskrivna i en förskoleklass 

(Skolverket 2014). Därför blir det också relevant att undersöka om, och i så fall 

hur barnen idag stimuleras i läs- och skrivundervisningen (Arnqvist, 2003). 
 

Arnqvist (2003) har kort sammanfattat tre olika synsätt på hur man bäst 

arbetar med läs- och skrivundervisning och sammanfattat dessa. I första 

perspektivet har man åsikten att läs- och skrivkunnighet är något som måste 

läras in systematiskt, steg-för-steg. Ska undervisningen bli lyckad bör stegen 

vara intränade. Det är i den riktade undervisningen som det är tänkt att 

läraren ska förmedla sina kunskaper till eleverna. I det här synsättet har 

läromedlen stor betydelse. Det andra synsättet handlar, som sagt om ett 

ursprung i Piagets teorier. Även här jobbar man i olika steg. Men med 

skillnaden att det anses viktigt att kunna dela in läs- och skrivutvecklingen i 

olika steg, där varje steg kräver sin särskilda stimulans.  Lärarens ansvar blir 

då att förse var och en av eleverna med förutsättningarna som krävs för att 

klara respektive nivå. Dock är det angeläget att barnen, trots det, ändå får 

chansen att utforska omvärlden. Med konkreta stadier, blir det också tydligt 



 

 

vilken av enheterna förskolan och grundskolan som har vilket uppdrag. 

Förskolan och förskoleklassen ska förbereda barnen, innan de går till 

grundskolan (Arnqvist, 2003). Den tredje och sista utgångspunkten, som 

Arnqvist (2003) behandlat har ett sociokulturellt synsätt och baseras på 

Vygotskijs teorier. Den förklarar hur man skapar en social och verbal kontext, 

fylld med både vuxna och barn. Den sociala kontexten är motorn för den 

ständiga processen av läs- och skrivutveckling - från tiden på förskolan till 

vuxen ålder. Även i det här synsättet kan man se ett antal viktiga punkter, som 

leder till god läsning och skrivning. Men viktigast är ett fungerande samspel 

mellan en erfaren läsare och en nybörjare som inte lärt sig lika mycket än. 
 

Lärares inställning till läs- och skrivundervisning 

Utvecklingen har som sagt gått från ett inlärningsinriktat synsätt till ett mer 

socialt synsätt, där läs- och skrivundervisningen sker i relationen mellan 

människor. Ahlstrand har med hjälp av en enkät undersökt hur synsätten på 

undervisningen förändrats bland lärarna i förskoleklassen och grundskolans 

lågstadium. Enkäten ställde frågor om några betydande aktiviteter för 

områdets undervisning. Syftet var att undersöka om det fanns några 

systematiska skillnader mellan de olika lärartyperna. Resultatet blev att det är 

flest lärare som förespråkar den utvecklingsinriktade vägen för läsning. Men 

det ska poängteras att det är vanligt att lärare gärna ser att 

inlärningsperspektivet också bör få plats och blandas in till en lämplig 

kompott. I undersökningen har man också analyserat om det finns skillnader i 

synsätt mellan olika skolor. Det visar sig att synsätten varierar både mellan 

skolor och mellan individer på samma skolor. En del arbetslag utmärker sig 

genom ett samförstånd mellan de deltagande individerna. Medan det i andra 

arbetslag är precis tvärtom - de har inte alls har samma syn om vilka 

arbetsmetoder som är användbara. Det är mest inom den utvecklingsinriktade 

synen på läs- och skrivstimulans som åsikterna går isär. Författaren anser att 

det inte går att dra någon slutgiltig slutsats av enbart enkätens resultat, men 

ger ändå en liten analys. Han tror att arbetslag med en gemensam syn om 

ideologier runt läs- och skrivutveckling har ägnat mer tid till pedagogiska 

diskussioner på ämnet, än vad andra arbetslag gjort (Arnqvist, 2003). 
 

I Arnqvists (2003) enkät var undersökningsfrågorna kategoriserade i fyra 

grupper; Frågor som rörde sagoläsning, inlärning av språklig medvetenhet 

(Häggström & Lundberg, 1994) frågor om att läsa samt en fjärde grupp om 

skrivning. Man kom då fram till att vanligaste aktiviteten var att barnen 

lyssnade på sagor som de vuxna läste högt. Minst förekommande av 

alternativen var att barnen själva lyssnade till en saga inspelad på band. 

Arnqvist (2003) ger en sambandsanalys av sin undersökning. Den berättar att 

barn i förskoleklasser som arbetar mycket med läsning också lägger en stor 

andel tid på att skriva ord och meningar. Det syns också en tydlig en 

samvariation mellan i vilken omfattning pedagogerna arbetar tillsammans 

med barnen och barnen arbetar själva, med läsning och skrivning. Dessa 



 

 

slutsatser kan tolkas på två sätt; det ena är att aktiviteterna barnen gör 

tillsammans med pedagogerna är de samma som barnen arbetar med själva. 

Den andra tolkningen är att förskolan har öppnat läsandets och skrivandets 

värld för barnen redan innan de börjat förskoleklassen. Barnen har tagit åt sig 

färdigheterna olika och detta anpassar sig pedagogerna i förskoleklassen sedan 

efter. Inte osannolikt finns det en kombination av dessa båda tolkningar. 

Sammantaget verkar det som att lästräning förekommer oftare än skrivträning. 

Samt att olika former av språklekar och sagoläsning är de mest använda 

aktiviteterna för att stimulera läs- och skrivinlärning, i förskoleklassen 

(Arnqvist, 2003). 
 

Bornholmsmodellen 

Ingvar Lundberg var delaktig i den första skriften om Bornholmsmodellen, 

som gavs ut 1980. Materialet har sedan i olika steg utvecklats. Både i hur man 

bör arbeta med Bornholmsmodellen och forskningen om materialet - effekter 

på barnen, med mera. Det är forskning som gjorts av Lundberg själv samt hans 

forskarkollegor (Lundberg 2007). ”Språklekar efter Bornholmsmodellen – en 

väg till skriftspråket” (Häggström & Lundberg, 1994) är ett exempel. Ett 

utbildningsmaterial som ofta används idag i väldigt många lärande 

institutioner är ”Bornholmsmodellen – Vägen till läsning. Språklekar i 

förskoleklass” (Lundberg 2007). 
 

Lundberg (2007) har kunnat konstatera att språklig medvetenhet är en viktig 

förutsättning för ett barn som precis står på tröskeln till att lära sig att läsa. 

Något som kan byggas upp med att barnen dagligen får arbeta med språklekar. 

Barn som har en hög risk för att få svårigheter med läsinlärningen kan klara 

sig bättre, om de får språkträning sista året de går i förskolan. En stimulerande 

språkträning i förskolan gynnar alltså de flesta barn, när de ska lära sig att läsa. 

Lundberg (2007) har under arbetet med Bornholmsmodellen allt mer 

reflekterat över betydelsen av att ha barnen har en bokstavskunskap innan de 

börjar med läsinlärningen. Desto fler bokstäver ett barn kan, desto lättare får 

barnet sedan med att lära sig att läsa. Detta är för att barnen kan använda 

bokstäverna för att konkretisera de abstrakta fonemen. Det blir lättare ”ljuda” 

fram orden om de kan koppla varje specifikt ljud till bokstäver de redan 

känner igen. 

 

Lundberg (2007) har kommit fram till att en givande läsinlärning har fyra 

pelare: 

 Språklig medvetenhet. Särskilt fonemisk medvetenhet. 

 Bokstavskunskap. 

 Ett stort ordförråd. 

 Motivation eller uppgiftsorientering. 
 

Några av de goda effekterna som blir av Bornholmsmodellen och som utgör en 

bra grund inför den egentliga läsinlärningen, anser Lunderg (2007) vara; 



 

 

 Barnen har lärt sig att alla ord består av små fonem - ”byggstenar”, 

som kan tas isär eller sättas ihop. 

 Barnen har förstått att ord kan låta nästan likadant. Men tar man 

bort eller byter ut ljud i  någon del av ordet, så blir det annat ord, 

med en annan betydelse. 

 Att de flesta fonem motsvarar en bokstav. 

 Barnen kan de flesta de flesta bokstäverna ur alfabetet, både till 

utseende och vilka ljud  det motsvarar. 

Uppfyller barnen alla punkterna så har de i princip knäckt den alfabetiska 

koden – som brukar vara det största hindret mot en behaglig vidare 

läsinlärning. En stor andel barn i senare förskoleåldern, tidigare 

grundskoleåldern har själva ett intresse för bokstäver; de vill bland annat lära 

sig hur de ser ut, låter och skillnader mellan bokstäver. 
 

I skapandet av ”Bornholmsmodellen – Vägen till läsning. Språklekar i 

förskoleklass” (Lundberg 2007) har man gjort ett urval från tidigare 

publikationer, av vilka lekar och övningar som ger en tydlig positiv effekt på 

lärandet och vilka som ger motsatsen eller ingen effekt alls. Till exempel så är 

lekarna med rim och ramsor få till antalet, för att de inte ger några specifika 

effekter på läsinlärningen. Det har gjort att kapitlet med de första 

grundövningarna, lyssnings- och rimlekar, har kortats ner, mot för hur det sett 

ut i tidigare utbildningsmaterial. Även stavelseträning saknar synbara effekter 

(McGuinness, 2005) och har utgått helt (Lundberg 2007). Istället så får 

bokstavsinlärning ett större utrymme, med övningar där det handlar om att ta 

bort, byta ut eller lägga till bokstäver och se skillnaderna på orden. Det finns 

inte heller någon forskning som kan påvisa att betoningsövningar ska gynna 

barns läsande. Istället så har man lagt in material som är tänkt att trigga igång 

en nyfiken för ord, ords sammansättningar, innebörder, släktskap och ursprung. 

Alla övningar och lekar i materialet är skapta med målet att det ska vara ett 

lustfyllt lärande för barnen, där det ska väckas en glädje och nyfikenhet för 

lärandet av skriftspråket. Alla barn ska känna att de kan bidra med något. 
 

Bornholmsmodellens övningar 

Språklekarna i ”Bornholmsmodellen – Vägen till läsning. Språklekar i 

förskoleklass” (Lundberg 2007) är uppdelade i fem kategorier; ”Lyssna på 

ljud”, ”Ord och meningar”, ”Första och sista ljudet i ord”, ”Fenomenens värld 

– analys och syntes” samt ”Bokstävernas värld – på väg mot riktig läsning”. 

Totalt finns det 43 föreslagna lekar i utbildningsmaterialet. 

 

 Den första kategorin med lekar, ”Lyssna på ljud” är 

uppmärksamhetsövningar. Här handlar det bland annat om att 

barn ska tränas i att rikta sin uppmärksamhet till ett specifikt ljud 

för att lista vad det är som låter. Andra övningar handlar om att 

tränas i att ta åt sig direkta instruktioner (Lundberg 2007). 

 



 

 

 ”Ord och meningar” går ut på att barnen ska få sina första 

kunskaper i att dela upp ord och meningar i skriftspråket. Tidigare 

forskning har visat att barn ofta inte har någon uppfattning om vad 

som är ett långt eller kort ord. De ser mer till den identitet som ord 

ger. De kan till exempel tycka att ”tåg” är ett långt ord för att tåg är 

långa. ”Jag leker med dockor” kan de se som ett enda ord. I 

övningarna ska barnen berätta vad som sker på bilder de ser, 

separera långa ord från korta och fylla i ofullständiga meningar 

(Lundberg 2007). 
 

 I det tredje kapitlet, ”Första och sista ljudet i ord” lär man ut fonem 

(ljud) - nu tas de första stegen mot fonemisk medvetenhet. Eftersom 

det är lättare höra hur fonem låter om man själv säger dem, så  bör 

pedagogerna också styra barnen till att göra det mer än att de bara 

ska lyssna. Man ska återkommande uppmana barnen att undersöka 

och jämföra skillnaderna i till exempel hur läpparna formas, hur 

tungan rör sig och om det kommer hårt ”puffljud” från munnen 

(som när man säger ”spett”, men mindre vid ”blomma”) när man 

säger olika ljud. Eftersom det första fonemet i ord är lättare att 

urskilja än de som kommer sedan, så riktas här mest koncentration 

på det första. Slutkonsonanter uppmärksammas senare. Att arbeta 

med fonemisk medvetenhet kan för barnen ofta vara svårt och 

abstrakt. Det är viktigt att man som pedagog låter alla barn komma 

till tals och svara på frågorna. Då kan man upptäcka vilka som har 

svårigheter och förebygga dessa. Man får inte glömma bort att det 

här handlar om bokstävernas ljud, inte deras namn. Ljudet för s 

är ”sss”, men namnet är ”ess”. I lekarna ska man bland annat 

gruppera ord med samma fonem, höra vilket som blir kvar när man 

tar bort fonem, hitta på ord med samma begynnelsebokstav som sitt 

eget namn och till sist titta lite på mitten -och slutkonsonanter 

(Lundberg 2007). 
 

 I ”Fonemens värld – analys och syntes”, det fjärde avsnittet skapas 

en djupare kunskap om fonem. Förenklat kan man säga att enstaka 

fonem i ord har samma princip som ord i en mening. Med den stora 

skillnaden att fonemen är väsentligt mycket svårare att urskilja, 

framför allt i dagligt tal, eftersom de går in i varandra, reduceras 

eller försvinner. För att upptäcka enstaka fonem måste man 

artikulera ord, så att de blir mer lika orden i en mening - 

talapparaten går i ”slow motion”. Som sagt så underlätta det 

mycket för barnen om de uppmuntras till att själva säga och 

artikulera ord. Det är avsevärt lättare att förstå vad det handlar om, 

i fall man får försöka själv och inte endast lyssna på någon som 

förklarar hur det är. För att konkretisera de abstrakta ljuden, så kan 

man med fördel använda sig av småsaker, så kallade plockisar, som; 

suddar, gem, häftstift, knappar eller pennstumpar. Varje sak får då 



 

 

representera ett fonem. Det är vanligt att barn missar vokalfonemet 

i ord som s – å – s och r – i – s, det är viktigt att man som pedagog 

är uppmärksam och korrigerar detta. I de första övningarna står 

konsonanterna enskilt, som i ”mus” och ”sås”. Senare blir 

konsonantmöten, som i ”blå” och ”sko”. Det finns omfattande 

forskning som visar att typen av övningar i det här kapitlet kan 

motverka lässvårigheter. Många av övningarna är på en nivå som 

skapar bryderier för en del barn, det är därför viktigt att man som 

pedagog hela tiden är lyhörd och utmanar dem på rätt nivå. 

Avsnittets övningar går ut på att barnen ska markera var ljuden 

finns i två- och trekonsontord med hjälp av plockisar, med tal 

kunna hitta vilka ljuden är, bort ett fonem från ord och byta plats på 

klossarna som motsvarar fonem (Lundberg 2007). 

 

 Det sista avsnittet, ”Bokstävernas värld – på väg mot riktig läsning” 

handlar mycket om att djupare lära sig bokstäverna; hur de ser ut, 

deras olika ljud och deras betydelse i olika sammanhang. 

Bokstavskunskap kan delas in i formell och funktionell (Frost 2002). 

Formell kunskap är ettförstadium till funktionell kunskap och 

innebär att man lärt sig en mängd bokstäver och kan namnge dessa 

vid deras ljud i alfabetet. Dock upprepar man i princip det något 

annan berättat, man har ingen ”egen” kunskap. Man kan skilja på 

den ena krumeluren från den andra, men än så länge är det just 

bara krumelurer utan egentlig innebörd. Funktionell 

bokstavskunskap innebär att man kan allt i formell dito, samt att 

man har börjat höra vilken betydelse bokstävernas enskilda 

ljudvärden får tillsammans med andra, i ord. Man har lärt sig att 

bokstaven b, har ljudet / b / och kan höra vilken betydelse det har 

i ”boll”, ”båt” och ”banan”. Syftet med övningarna i det här 

avsnittet är att barnen ska kunna använda kunskapen de fick i 

tidigare avsnitt om fonem för att lära sig hur det alfabetiska 

systemet fungerar. Barnen ska se att varje fonem kan översättas till 

en bokstav och att den kedja av fonem som blir talade ord kan 

översättas till en kedja med bokstäver i skrift. När man så här i 

förstadiet till läsinlärning skiljer inlärningen av fonem från 

bokstavskunskapen finns risken att barnen senare får problem i 

läsundervisningen, på grund av att de fokuserar för mycket på 

bokstäverna och glömmer bort sambandet till fonem. För att 

förebygga detta så är många av övningarna i det här avsnittet lika 

de i tidigare avsnitt, med skillnaden att det här fokuseras på 

bokstäver. Det är även bra om man repeterar tidigare bokstavslösa 

lekar, för att befästa kunskapen. För att det inte ska bli övermäktigt 

för barnen så är det viktigt att man använder enkla kopplingar 

mellan ljud och bokstav. Inte som i till exempel ”ljus”, ”hjälp” 

och ”sjunga”, där orden stavas på ett sätt och uttalas på ett annat. 

Använd enstaviga ord. Man bör också begränsa antalet bokstäver, 



 

 

förslagsvis till dessa 21 stycken; o, m, s, a, l, e, i, r, v, å, n, f, k, ö, t, d, 

u, p, ä, b och g. När man arbetar med konsonanter är det en fördel 

om man börjar med dem som det går att hålla ut på, som; m, s, l, r, v, 

n och f. Det är lättare att höra första ljudet i fil än, duk. I lekarna ska 

barnen lista ut vilket namn en pedagog tänker på utifrån en bokstav 

och leta saker som börjar på en specifik bokstav. I andra övningar 

ska barnen undersöka skillnaden när man byter ut en bokstav till en 

annan i ett ord (Lundberg 2007). 
 

 

Syfte 

Mitt syfte med att genomföra den här studien är att undersöka hur den 

studerade gruppen av pedagoger i förskoleklasser själva upplever att de att de 

arbetar med läs- och skrivinlärning. Jag har utgått från två forskningsfrågor; 

 

 Vilka undervisningsmetoder och utbildningsmaterial säger sig 

pedagogerna att de använder sig av, när de undervisar i läsning och 

skrivning? 

 Hur upplever pedagogerna att de ser och hanterar barnens olika 

kunskapsnivåer i läsning och skrivning? Hur upplever 

pedagogerna att de agerar ifall de upptäcker barn som har särskilda 

inlärningssvårigheter? 
 

Metod 

Metodval 

Som sagt så ämnade jag att ta reda på hur man arbetar med läs- och 

skrivinlärning i förskoleklass. Frågeställningen utgår inte från ett 

specifikt ”problem” som jag vill hitta ett svar på. Som kan vara en 

utgångspunkt vid forskning. Istället gick jag förutsättningslöst in i att 

undersöka fenomenet och samla ihop mina upptäcker och redogöra för 

utomstående om dessa. Med den utgångspunkten ansåg jag att en kvalitativ 

undersökning med fokuserade personintervjuer var det lämpligaste verktyget 

för mitt arbete. 

 

En kvalitativ undersökning finns ofta i mindre uppsatser. Undersökningen gör 

man på få enheter, som man granskar på djupet. Ofta finns det en viss 

subjektivitet, på grund av att forskaren använder sig av till exempel intervjuer 

och tolkar observationer. En kvalitativ studie skiljer sig mycket från en 

kvantitativ studie, som oftast finns i storskaliga forskningar och baserar sina 

resultat på siffror. Här vill man samla in resultat från en stor mängd källor. 

Forskaren har en mer neutral plats, med en liten påverkan i undersökningen 

Denscombe (2000). 



 

 

 

Fokuserade intervjuer är i forskningsvärlden vanliga för 

informationsinsamlingar. De hamnar mellan en helt strukturerad intervju och 

en helt ostrukturerad dito. Det innebär att intervjuaren låter informanten 

bestämma ganska mycket av vad samtalet ska innehålla. Dock är en viss 

struktur nödvändig för att man ska komma in på alla tilltänkta ämnesområden. 

Andra kännetecken för fokuserade intervjuer är att man inte använder sig av 

några frågeformulär eller checklistor. Däremot kan man upprätthålla en 

särskild struktur genom att i förväg ha förberett frågor, som utgår från vad 

man vill undersöka. Sedan kan man med hjälp av att ställa frågorna till 

informanten hålla samtalet inom önskade ämnen. Med frågorna kan man i 

förväg förbereda ungefär vilken röd tråd man önskar ha, i vilken ordning 

ämnena ska komma. På så vis blir det sedan lättare att analysera resultatet, det 

är lätt att leta reda på och jämföra svaren i samma ämne i olika intervjuer (Bell 

2006). 
 

Urval 

Jag har gjort tio intervjuer av elva pedagoger verksamma i förskoleklasser, i tio 

kommunala skolor. Just vilka individer som valdes ut skedde genom att jag 

ringde till var och en av de tio skolorna och bad om att få tala med en lärare i 

deras förskoleklass. Jag presenterade mig med namn och som student på 

lärarutbildningen, på Mittuniversitetet. Sedan berättade jag att jag arbetade på 

ett examensarbete i tidig läs- och skrivinlärning och frågade om pedagogen 

ville ställa upp på en intervju. Jag angav att intervjuerna skulle ta maximalt 40 

minuter. Som stämde i alla fall, utom ett, där pedagogen själv valde att dra 

över med några minuter för att hämta utbildningsmaterial att visa för mig. 

Innan jag hade fått ihop till tio stycken inbokade möten, så hade jag ringt cirka 

15 stycken telefonsamtal. Av de cirka fem stycken som tackade nej till att delta 

så angav nästan alla brist på tid, som orsak. Jag valde en förskoleklass per 

skola. Skolorna är fördelade på ett antal rektorsområden, i två olika kommuner 

(fem skolor, vardera) i mellan-Sverige och ligger inom några mils radie. Att det 

blev just de kommunerna och skolorna beror dels på att det innebar de 

kortaste restiderna för mig att köra dit. Tid som jag kunde lägga på andra 

insatser i arbetet med uppsatsen. Men framförallt innebar det att jag fick ett 

lämpligt brett spann på olika undervisningsinriktningar, miljöer och 

arbetsmetoder. Skolornas storlek och det samhälle de ligger i är snarlika. Från 

cirka 120 barn till några hundra, från förskoleklass till årskurs 5 eller 6, var 

inskrivna på skolorna. Alla skolor ligger i eller nära en tätort. Det ger inga 

stora skillnader mellan skolorna, som skulle störa tolkningen av resultatet. Alla 

intervjuade är kvinnor. Informanterna fick styra tid och plats för mötena. Alla 

valde då att jag skulle besöka deras skola. Vid alla intervjuer satt vi ostört i ett 

rum, som annars var ett klassrum, ett arbetsrum eller ett mindre grupprum. I 

den mån jag erbjöds att välja tid för mötet, så valde jag en tid så fort som 

möjligt. De dagar som jag hade ett möte inbokat, så genomförde jag mellan en 

och tre intervjuer på en dag. Det gick 12 dagar, inklusive lördag och söndag, 



 

 

mellan första och tionde intervjun (det fanns inga röda kalenderdagar under 

den perioden). 

 

När jag kom till ett avtalat möte med en informant, berättade dennes kollegor 

att hon vara hemma och var sjuk. Men hon hade inte meddelat mig. Följden 

blev att jag for hem utan intervju och bokade ett möte med en annan pedagog, 

i en ny skola, i den andra kommunen. 
 

Genomförande 

När jag kom till ett av de andra bokade mötena visade det sig att den pedagog 

jag avtalat med önskade att ha med sig sin närmste kollega från 

förskoleklassen under intervjun, på grund av att de ibland arbetade ensamma, 

utan varandra i förskoleklassen. Något jag godkände. Under intervjun gav de 

väldigt samstämmiga svar och kunde täcka upp hela den tid, som färst en av 

dem var i förskoleklassen. På inspelningen hördes tillräckligt stora skillnader 

på deras röster för att jag inte skulle kunna blanda ihop dem. Det blev ingen 

skillnad mot de resterande pedagogerna, som intervjuades enskilt. 
 

Intervjuerna inleddes med att jag berättade om deras etiska rättigheter med att 

delta i en intervju och uppsats, som denna. Jag frågade också om det var ok att 

jag spelade in intervjun med en diktafon. Det gav alla sitt samtycke till. Hade 

någon nekat, så hade jag med material, för att anteckna. Jag såg flera fördelar 

med att spela in samtalet, istället för att skriva anteckningar. Det gjorde att jag 

kunde lägga allt fokus på att genomföra ett givande samtal. Det ökade 

tillförlitligheten i resultatet, framförallt vid citat, genom att jag i efterhand 

kunde höra exakt vad personerna sagt. Om inspelningar av intervjuer säger 

Bell (2006) att det är ett användbart verktyg när man intervjuar en individ, i 

taget. Det går att analysera exakt vad personen har sagt, som framförallt är 

viktigt vid citat. Vid en innehållsanalys blir det effektivt, eftersom man kan 

spela om samtalet flera gånger och göra en noggrannare tolkning av vad som 

sades. Hon redogör även för att det finns risker med att informanterna känner 

sig mer hämmade av diktafonen, än om intervjuaren antecknar för hand. Det 

gäller särskilt för ärliga personer, som då håller en del fakta eller åsikter för sig 

själv. Personen som intervjuas har rätt att få veta vad inspelningen ska 

användas till, vilka som kommer att ha tillgång till den och länge den kommer 

att sparas. Respondenten har rätt att när som helst välja att avbryta 

inspelningen, därför är det nödvändigt att man som intervjuare har med sig 

verktyg för att göra fysiska anteckningar. En del forskare anser att en inspelad 

intervju måste transkriberas, för att vara tillförlitlig. Annars kan författaren, 

som använder resultatet hitta på egen information som passar dennes eget 

syfte. 
 

För att jag skulle vara säker på att få med alla ämnen i samtalet, så hade jag i 

förväg förberett ett antal frågor och skrivit ner dessa (Se bilaga 1). Innan 

intervjun började så fick informanten läsa igenom frågorna. De fick i förväg, 



 

 

vid telefonkontakten, veta övergripande vad samtalet skulle handla om och 

fick veta mer exakt alldeles innan det började. Det anser jag som en lämplig 

kombination av att hitta pedagoger med ett intresse för ämnet, samtidigt som 

jag fick relativt spontana svar. För spontana svar hade kunnat göra resultatet 

svårtolkat. För planerade svar hade troligtvis gett mycket om vad de tror att 

jag som forskare vill höra utifrån styrdokument, med mera och för lite om hur 

det verkligen är. Frågorna var planerade att ställas i den ordning de hängd 

ihop eller gick in i varandra och överlag togs de också så. De gånger som 

samtalet gick in på ett område som skulle komma senare så talade vi klart om 

det ämnet och jag gick sedan tillbaka till den fråga som borde kommit näst. 

Eftersom mitt mål, som sagt, var att förutsättningslöst observera deras 

verksamheter så hade jag valt halv-öppna frågor, där de själva kunde fylla 

svaret med sådant som var relevant för just deras verksamhet. Om inte 

pedagogen gav ett tillräckligt fylligt svar eller hamnade för långt utanför 

ämnet, så ställde jag smalare och mer riktade följdfrågor. Intervjuerna pågick i 

mellan 18 och 41 minuter, ljudfilerna var tillsammans cirka fem timmar långa. 

 

 

Transkribering 
När intervjuerna var genomförda så transkriberade jag alla inspelningarna. 

Transkriberingen blev cirka 45000 skrivna ord, 65 sidor. Transkriberingen gav 

en förhållandevis bra överblick på materialet, som hjälptes till av att jag, som 

sagt, försökte ta ämnena i samma ordning i alla intervjuer. 

 

Avidentifiering av respondenter 
Vid transkriberingen gavs alla individuella intervjuer varsin kod, för att jag i 

resultatet skulle kunna nämna vad enskilda pedagoger sagt, utan att avslöja 

deras identiteter. Kodsystemet är baserat på att det först står en bokstav - A 

eller B. Där de två olika kommunerna står för varsin bokstav. Efter bokstaven 

som anger vilken kommun som intervjun gjorts i står en siffra mellan 1 och 5. 

Siffran är samma för respektive pedagog, förskoleklass och skola. Siffrorna har 

tilldelats enligt ett dolt mönster. Det är bara jag som känner till de rätta 

identiteterna bakom koderna. 
 

Etiska överväganden 

Under arbetet med undersökningen så har jag följt Vetenskapsrådets fyra 

principer om forskningsetik. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

nyttjandekravet samt konfidentialitetskravet. 

 Informationskravet handlar om att forskaren ska redogöra om 

förutsättningarna för alla som berörs av forskningen och vilken roll de 

deltagande har i undersökningen. 

 

 Samtyckeskravet förklarar att alla medverkande har rätt att bestämma 

över sitt eget medverkande. De kan när som helst, även under en 



 

 

pågående undersökning välja att hoppa av. Om minderåriga ska delta i 

undersökningen, så måste man dels ha deras medgivande samt även 

deras vårdnadshavares medgivande. 
 

 Nyttjandekravet innebär att den insamlade forskningen endast ska 

användas till vad den från början är avsedd för i uppsatsen och inte ha 

något annat syfte. 

 

 Konfidentialitetskravet innebär att allt insamlade material och 

eventuella personuppgifter ska behandlas säkert och inte riskeras att 

komma ut till tredje part. 
 

 

Resultat 

Inriktningen på undervisningen 

Kommun A har beslutat om att alla förskoleklasserna i kommunen ska ha 

verksamhet tre timmar per dag, måndag till fredag. Något sådant beslut finns 

inte i kommun B, men det är vanligt att verksamheten pågår tre till fyra 

timmar per dag, måndag till fredag. 

 

I bakgrundsdelen skrev jag om hur tidigare forskning visat att 

Bornholmsmodellen ofta är ett återkommande material i läs- och 

skrivundervisning. Något även jag konstaterar efter att ha genomfört min 

undersökning. Den ena av de två kommunerna som undersökningen gjorts i, i 

fortsättningen kallad kommun A, har från kommunpolitiskt håll beslutat om 

att undervisningen i förskoleklass ska ske enligt ”Bornholmsmodellen”. Ett 

krav som alla undersökta förskoleklasser i den kommunen uppger att de 

uppfyller. Många kompletterar med bland annat ”färdigt” material, 

som ”Trulle” och eget material. Det är olika hur de fördelar tiden mellan 

Bornholmsmodellen och det resterande materialet. Den andra kommunen, 

nämnd som kommun B, har däremot inte någon sådan bestämmelse. Men det 

visade sig att Bornholmsmodellen samt Trulle var vanligt, även här. 
 

Nästan alla undersökta förskoleklasser gör någon gång, tidigt på höstterminen, 

ett läs- och skrivtest för att kolla hur varje barn ligger till kunskapsmässigt och 

det görs oftast utifrån Bornholmsmodellen. Men hur de sedan fortsätter 

undervisningen och använder sig av det material de samlat in om barnen, 

skiljer sig mycket mellan olika förskoleklasser och pedagoger. Praktiskt taget 

alla intervjuade pedagoger nämner att de undervisar i rim och ramsor bland 

det första som händer i den systematiska undervisningen, på hösten. Pedagog 

B2 berättar hur hon personligen är väldigt intresserad av språk och ofta arbetar 

med Bornholmsmodellens språklekar. 

 

Jag jobbar en kort stund, varje dag – måndag, tisdag, onsdag, 



 

 

torsdag, fredag, med Bornholmsmodellens språklekar – från helhet 

till delar. De gör jag hela året. För jag har sett hur mycket det ger 

barnen som är 6 år. Många av dom barnen som jag har nu, som jag 

leker med knäcker läskoden redan i förskoleklassen. 

Citat pedagog B2 

 

Hon berättar vidare om hur hon sett de här resultaten både i nuvarande och i 

tidigare årskullar. Pedagog B2 jobbar snarare med att ”skriva sig till läsning”, 

än att ”läsa sig läsning”. Pedagog A3 tolkar Bornholmsmodellen genom att de 

bland annat leker med bokstäverna, skriver och pratar. Hon och hennes 

kollega upplever att på grund av en stor barngrupp och tidsödande inslag att 

tiden som förskoleklassverksamheten tilldelats per dag inte räcker för att 

arbeta med Bornholmsmodellen fullt ut. Så istället för 15 minuter per dag, så 

har de cirka 15 minuter, 3 gånger i veckan, som de systematiskt arbetar med 

inriktningens uppgifter. Men hon beskriver också hur de i uppropen på 

samlingar och annan ”inofficiell undervisning” arbetar med begynnelseljud 

och rim, som ingår i Bornholmsmodellen. Förskoleklass A3 arbetar 

systematiskt med uppgifterna, de börjar med nummer 1, sedan 2 och så vidare. 

Är det något barn som inte klarar en uppgift, får det ”gå åt sidan” och får extra 

hjälp. 

 

Tre stycken av förskoleklasserna arbetar med utbildningsmaterialet ”Trulle”, 

som har ett liknande upplägg som Bornholmsmodellen. Förskoleklass B1:s 

upplägg på verksamheten skiljer sig från de övriga förskoleklasserna i 

undersökningen genom att de arbetar väldigt lite med Bornholmsmodellen, 

som framförallt är vanligt i kommun A. De arbetar istället mycket med Trulle 

och ”Silorema”. Utifrån Trulle lär de barnen stavelser, ljud och att göra 

meningar av ord. I arbetet med Silorema så lär de ut alfabetets bokstäver med 

en något annorlunda metod. De följer inte den naturliga ordningen och börjar 

med A, sedan B, C, D, osv. De tar dem enligt S-I-L-O-R-E-M-A, alltså först S, 

sedan I, L, osv. Hon betonar att de inte har något mål att barnen ska kunna hela 

alfabetets bokstäver, när de slutar i förskoleklass, därför lägger de heller ingen 

vikt på bokstäverna ska ”nötas in”. Andra områden de använder från Silorema 

är till exempel rim. Uppgifterna följs upp av mindre tester, som diagnoser, för 

att pedagogerna lättare ska kunna se hur barnen tagit åt sig av undervisningen. 

Barn som inte når upp till önskat resultat, samlas i en mindre grupp och får 

där träna extra på det de behöver. I förskoleklass B1:s Trulle-material ingår 

även en, vad de kallar ”Trulle-gubbe”. Det är en några decimeter hög docka, i 

tyg. Dockan liknar ett traditionellt skogstroll, likadant som finns på 

utbildningsmaterialets logotype. Trulle-gubben får bo med ett barn, i taget, 

under några dagar. Barnet som har bjudit hem han ska genomföra vissa 

uppdrag, som att tillsammans med sina föräldrar hitta på ett rim. När han 

kommer tillbaka till skolan får barnet berätta sitt rim och vad de gjort 

tillsammans. Detta använder pedagogerna för att motivera barnen till att träna 

sig i att återberätta och tala inför grupp. Detta är en av barnen mycket omtyckt 

uppgift och de längtar tills det är deras tur att bjuda hem Trulle-gubben. Några 



 

 

vanliga anledningar, som pedagogerna anger till att varför de använder sig av 

flera olika utbildningsmaterial är att de kan plocka ihop en undervisning som 

passar just dem och deras klass. Flera pedagoger nämner att de har lite 

schemalagd tid för planering och förberedelse inför undervisningen och med 

det färdiga materialet sparar de tid, jämfört med om de skulle tillverka allt 

själv. Andra anledningar är att det blir lättare för dem att känna att de 

undervisas ”rätt” och inte utelämnar eller glömmer något moment. 
 

Nivågruppering 

Förskoleklasserna A1 och A2 är exempel på förskoleklasser som medvetet har 

en tydlig kunskapsbaserad nivåindelning bland barnen, i undervisningen av 

läsning och skrivning. Bland annat baserad på resultaten av Bornholms-testet. 

Indelningarna sker genom att dela in dem i två olika grupper, en med svårare 

utmaningar och en med något lättare – ”språkgrupper”, som de själva valt att 

kalla dem. Benämningarna ”lättare” och ”svårare” handlar i det här 

sammanhanget endast om hur pedagogerna själva valt att tolka de olika 

svårighetsgrader som barnen utmanas med kunskapsmässigt i undervisningen, 

av läsning och skrivning. Benämningarna säger till exempel ingenting om 

pedagogernas individuella eventuella svårigheter att undervisa barnen. Båda 

förskoleklasserna har ”flexibla grupper”, som innebär att de flyttar barnen 

mellan de olika grupperna utifrån hur barnen utvecklas. Ett barn i 

den ”lättare” gruppen som lär sig mycket på kort tid, kan flyttas till 

den ”svårare” gruppen och där få svårare utmaningar. Om det finns ett barn 

som redan är i den svårare gruppen och av någon anledning saktar ner i sin 

utveckling, så att utmaningarna till slut blir för svåra, så kan barnet flyttas till 

den lättare gruppen. A1 har valt fördela en förskoleklass, med 20 barn, till två 

grupper. Medan A2 jobbar tillsammans med den andra förskoleklassen på 

skolan och fördelar totalt 34 barn i fyra grupper. A1 skriver individuella 

utvecklingsplaner på de barn som de bedömer att de ligger lågt 

kunskapsmässigt. 

 

I förskoleklass A3 blandar pedagogerna kunskapsstarka barn med svagare. 

Utifrån Bornholmsmodellen arbetar de i olika stationer, med en unik övning 

per station. Övningarna kan till exempel vara ”veckans bokstav”, klippövning 

och laborativa spel. Barnen arbetar med respektive övning i 10 minuter, innan 

de byter och börjar med en ny övning. 

 

Flera informanter vittnar att det är långt i kunskapsintagandet mellan barnen, 

en del kan redan läsa enklare texter på hösten – andra har inte lärt sig rimma. 

Pedagog A3 försäkrar att hon med sin arbetsmetod och, tillsammans med en 

kollega ändå kan arbeta individuellt med barnens läs- och skrivinlärning. I 

förskoleklass B2 arbetar man också med blandade kunskapsnivåer, på grund 

av att de starkare barnen kan hjälpa de svagare att lättare förstå och ta åt sig 

kunskapen. Samtidigt som de starkare då får en möjlighet att förstärka sin 

kunskap samt känna sig ”duktiga”. Ingen av pedagogerna som arbetar utan en 



 

 

tydlig separering i grupper mellan kunskapsstarka och svaga barn tror att 

något av barnen tar skada i form av dåligt självförtroende eller likande. 

 

Barn med inlärningssvårigheter 

Alla intervjuade pedagoger intygar att det i nästan varje årskull och 

förskoleklass finns ett eller några barn, som ligger markant efter de resterande 

barnen, i sin utveckling av läsning och skrivning. De ligger så pass långt efter 

att de har en liten eller väldigt liten chans att ta åt sig av den ordinarie 

undervisningen. En del förskolor lämnar vid överlämnandet till 

förskoleklassen ut information till pedagogerna, om hur varje specifikt barn 

ligger till i sin läs- och skrivinlärning. Men även om inte pedagogerna har den 

informationen i förväg, så är det vanligt att de i slutet av höstterminen kan 

peka ut vilka barn som har eller kommer att få särskilda svårigheter med att 

lära sig läsa och skriva. 

 

De olika metoderna för hur de arbetar med barnens svårigheter skiljer sig inte 

jätte mycket mellan varandra. Förskoleklass B3 använder sig av 

datorprogrammmet ”Inprint”, till barn som behöver extra träning. Där man 

kan göra individuella scheman på barnen. I programmet finns även en 

ordbank, baserad på bilder. Med bilderna kan barnen - utan skrivna ord skapa 

berättelser. Som enligt pedagogen B3 är en bra träning för att bland annat lära 

sig vikten av att hålla en tydlig röd tråd, i sitt berättande. 

 

Det är varierande i vilken grad som de ordinarie pedagogerna har möjlighet att 

få hjälp av särskilda speciallärare och andra specialpedagoger. 

Förskoleklasserna A1, A5 och B5 har den möjligheten. Det finns ingen uttalad 

mall för exakt hur det arbetet ska genomföras. Dock, vid alla tillfällen, när det 

är aktuellt med systematisk specialpedagogik för något barn så måste det börja 

med en dialog mellan barnets förskoleklasslärare och barnets vårdnadshavare. 

Vårdnadshavarna kan redan här bestämma att skolan inte får genomföra 

någon riktad specialundervisning för deras barn. Men om tillståndet ges, så 

kan barnet själv eller tillsammans med sin ordinarie pedagog besöka 

specialpedagogen. En annan metod är att specialpedagogen besöker den 

ordinarie undervisningen. A2 har tidigare haft möjligheten att ta hjälp av en 

specialpedagog. Men har till den här terminen (hösten 2013) tappat 

möjligheten, på grund av att specialpedagogen behövs mer i grundskolan, än 

tidigare. A4 har däremot generellt inte den möjligheten. Men den finns i fall att 

det skulle vara något extraordinärt med något barn. Oavsett, så beskrivs 

barnets inlärningssvårigheter i dennes pedagogiska beskrivning, som sedan 

följer med vid överlämnandet till första klass, där specialpedagogiken kan 

sättas in. B2 har möjligheten att ta hjälp av ett kommunalt stöd- och 

utvecklingsteam. 

 

För barn som på vårterminen inte nått till en tillfredsställande kunskapsnivå, 



 

 

när de ska börja årskurs 1, senare, på hösten, erbjuds ett år extra i förskoleklass. 

Detta för att barnet ska få mer tid på sig att öva på det som barnet haft svårt att 

lära in. Men på grund av att förskoleklass är en frivillig skolform, så kan inte 

skolan ställa krav på att det ska göras. Utan blir endast ett erbjudande, som 

barn och vårdnadshavare får ta ställning till. Pedagog A1 kunde berätta om ett 

barn, som läsåret 2012/2013 hade utnyttjat den möjligheten och gick ett år extra 

i förskoleklass. 

 

En del av de intervjuade pedagogerna gör en allmän ”individuell pedagogisk 

beskrivning” på alla barn i sin klass och/eller ett ”läs- och skrivschema”, som 

visar hur de utvecklar sin läsning och skrivning. Schemana följer sedan med 

respektive barn ända upp till årskurs 3 och uppdateras eftersom. 

 

Pedagog A5 har erfarenheter av hur problem med uttalet av fonem och hela 

ord ofta blir barns första tydliga inlärningssvårighet i språk. Som sedermera 

kan göra avtryck i läs -och skrivinlärningen. Hon redogjorde även, kort för ett 

antal steg som är vanliga runt detta, både just i den förskoleklassen och andra 

undersökta förskoleklasser. 

 

 

Dom kan ha jätte svårt med uttal, det kan vara det första. Men då 

har vi våran ”tal-fröken”. /.../ Skickar vi dom till henne så hon kan 

också göra en extra test eller ta dom (till särskild språkträning) 

några gånger, titta på vad det kan bero på. Många av dom 6-

åringarna som kommer och har väldiga uttalsproblem, dom har 

redan fått hjälp från förskolan. Det får dom från sjukhuset då. /.../ 

Man se att dom inte /.../ får till det här med rimmet, dom hör inte, 

dom hör inte ljud. Ofta så märker man det, när vi sätter ljud på 

bokstäverna, ljudar, lyssnar på första ljudet å sätter ihop ljud. /.../ 

Men dom gissar hej vilt. /.../ Å sen när vi gör nästa test, på våren, 

(testet görs även på hösten). Då ser man om dom har... Det hade 

vi förra året, nån som gick bakåt. Å då blir det ju som ett alarm, det 

är nåt fel här. För då har man ju jobbat med det så länge, språkleken. 

Så då ska dom ju ha kommit vidare. Det är då vi kan göra en annan 

test å kolla. Också får man prata med specialläraren. Så det finns 

folk, i huset, som hjälper till då. Citat pedagog A5 

 

Detta är generellt en vanlig procedur. Problemen uppmärksammas 

redan på förskolan, men det är varierande mellan olika förskolor hur 

mycket man arbetat med det. Ett barn med lindrigare svårigheter kan 

ha fått mer hjälp än ett barn, från en annan förskola, med gravare 

hinder. Eftersom en av pedagogerna i förskoleklass A5 ”följer med” 

klassen, som lärarassistent i årskurs 1, så kan eventuellt fortsatt behov 

av stöd bli sammanhängande. 

 

En del barn har fått hjälp med sina svårigheter redan i förskolan av 



 

 

specialpedagogik, i vissa fall även av logoped på sjukhus. De barnen 

blir då - med vårdnadshavares tillåtelse erbjudna att gå till en 

specialpedagog, för att göra särskilda tester. Den här typen av 

svårigheter brukar uppenbara sig när barnen tränas i att rimma eller 

ljuda bokstäver och stavelser. En del barn hinner utvecklas så pass fort 

under året i förskoleklass att de är på ”normal-nivå” innan de börjar 

årskurs ett. För andra barn tar det några år in i grundskolan, innan de 

tagit åt sig all den kunskapen, som är ”normal-nivå” då. 

 

 

Diskussion 

Min uppsats har handlat om hur pedagoger i förskoleklass arbetar med läs- 

och skrivundervisning. I undersökningen intervjuade jag elva stycken 

pedagoger, i tio stycken olika förskoleklasser, fördelat på två kommuner, om 

hur de undervisar barnen i läs- och skrivinlärning. Jag kommer här att ge en 

analys av resultatet i förhållande till den tidigare forskningen på 

ämnesområdet. Jag kommer även att diskutera mitt syfte och metoden. 

 

Att Bornholmsmodellen är ett bekant utbildningsmaterial på de flesta 

undersökta skolor, råder det ingen tvivel om. Kommun A har centralt i 

kommunen, från skolledningen bestämt att alla förskoleklasser i huvudsak ska 

arbeta utifrån Bornholmsmodellen. Det är något jag kan se både positivt och 

negativt på. Att sala arbetar med samma material ger bättre förutsättningar för 

att hålla kostnaderna nere vid inköp av utbildningsmaterial. Kommunen kan 

hoppas på mängdrabatt, på köpet. De sparade pengarna kan investeras i annat 

för skolan. Individuella skolor och arbetslag har lättare för att hitta andra att 

diskutera och dela erfarenheter med, om undervisningen. Nackdelarna som 

jag kan se är att pedagoger som har en speciell kunskap eller brinner för ett 

särskilt område - kanske en hobby, har svårare för att utnyttja detta i arbetet 

om arbetslag och skolor inte själva får välja undervisningsinriktning. Där kan 

värdefull kunskap gå förlorad. Arbetsgivaren, kommunen kan ha svårare att 

locka personal till sina skolor om de bara har en arbetsmetod att locka med. 

 

Oavsett vilket utbildningsmaterial de valt att använda sig, gör nästan alla 

undersökta förskoleklasser ett kunskapstest, i läs- och skrivinlärning, på 

hösten. Även skolverket (2007) lade märke till att det är vanligt med diagnoser. 

 

Förskoleklass A3 var en grupp som följde Lundbergs (2007) 

utbildningsmaterial, Bornholmsmodellen och dess arbetsuppgifter noggrant. 

Uppgifterna är fördelade i fem stycken kapitel; ”Lyssna på ljud”, ”Ord och 

meningar”, ”Första och sista ljudet i ord”, ”Fenomenens värld – analys och 

syntes” samt ”Bokstävernas värld – på väg mot riktig läsning” totalt är det 43 



 

 

stycken övningar. Lekarna är tänkta att tas i mycket tydligt mönster, med 

övning 1A först och sedan enligt alfabetisk ordning, tills kapitel 2 börjar med 

2A. I schemat kan man även se hur många dagar man ska jobba med varje 

övning. Nästan alla övningar innebär någon form av gruppaktivitet, där flera 

barn deltar samtidigt. Det kan till exempel vara att barnen sitter i en ring 

medan pedagogen ställer frågor om rim eller stavelser. I andra övningar ska ett 

barn lista ut vad kompisarna gör för ljud. Enligt mig så är det här en 

kombination av både Vygotsijs  (Vygotskij & Cole, 1978) och Piagets teorier. 

Vygotskij var för en undervisning där barn utvecklas tillsammans, i en social 

kontext. Den kognitiva Piaget var mer för att barn utvecklas i olika stadier, 

enligt ett förutbestämt mönster. Lundbergs (2007) minutiösa schema, där allt 

kommer i en förutbestämd ordning känns nära Piaget. Att övningarna som 

sagt innebär mycket social kontakt känns istället nära sociokulturella Vygotskij. 

 

Teale (1995) redogör för hur en riktad läs- och skrivundervisning, i början på 

1900-talet ansågs vara farlig för barn. Man fick absolut inte gå för fort fram. 

Men detta ändrades med tiden. Man började individanpassa och en del barn 

som ansågs redo fick börja första klass och lära sig läsa och skriva ett år 

tidigare än normalt (Persson, 1993). Det var även vanligt att man talade om 

olika perspektiv på skolmognad. Det ena handlade om att vara biologiskt redo 

för att lära sig läsa och skriva. Det andra förklarade att barnen skulle 

stimuleras på rätt sätt (Arnqvist 2003). Skolverket (1999) å sin sida visade i sin 

rapport på att det idag är vanligt med nivågrupperingar i skolorna. 

Grupperingarna baseras på barnens resultat i testen som regelbundet används 

som kontrollorgan. I de ”lättare” grupperna är det oftast färre elever, än i 

de ”svårare” grupperna. Olika former av grupperingar baserade på kunskap är 

även något pedagogerna, som deltog i min undersökning uppger att använder 

sig av. Pedagog A1 har delat in sin klass i lätta- och svåra gruppen. Pedagog A2 

har gjort samma typ av fördelning, tillsammans med den andra 

förskoleklassen på skolan. Utifrån att barnen utvecklas i olika takt så kan 

lärarna också flytta barnen mellan grupperna. Ett barn som utvecklas fort i den 

lätta gruppen flyttas då till den svårare. Att uppmärksamma barns olika 

kunskapsnivåer är således varken ett nytt fenomen eller något som har dött ut. 

Den stora skillnaden som jag observerade är att man idag ser till barnen som 

grupp och individer, sedan optimerar man undervisningen utifrån detta. 

Medan man förr oftast hade en färdig form för hur undervisningen skulle 

bedrivas och barnen fick ta del av denna när de bedömdes vara redo. Men 

Skolverket (1999) la i sin granskning märke till hur mognads-tänket 

fortfarande lever kvar. Pedagogerna förklarar gärna elevers bristfälliga 

kunskaper med att de måste ”växa på sig”. Pedagog B2 kunde intyga, från 

flera årskullar av förskoleklasser att en del barn knäcker läskoden redan från 6-

års ålder. Oavsett vad man baserar sin sortering av barn på, så tror jag att det i 

grunden kan vara ett bra koncept. Men att man förklarar barn och elever som 

omogna, kan mycket väl vara barn som känner sig understimulerade eller bara 

har lätt för att bli rastlösa. Det kan också vara barn som lär sig bäst genom ett 



 

 

kinestetisk lärande, där man lär sig genom att röra kroppen och använda 

händerna. I läsning har man ju oftast behov av ett auditivt lärande, som 

innebär att man lär sig bäst genom lyssna och prata med andra. Eller ett 

visuellt lärande, där man lär sig genom synen. Då handlar det inte lika mycket 

om mognadsgrad, utan mer att man lär sig på ett annat sätt än det som är 

vanligt för läs- och skrivundervisningen. Man kan då som pedagog vänta med 

att lära de barnen läsa, förutsatt att man ändå stimulerar dem på andra sätt, för 

att de ska kunna lära sig läsa och skriva. Om man som i skolverkets (2007) 

rapport låtsats som att problemet ska fixa sig självt, så gör man barnen en stor 

björntjänst. Ska man använda sig av tydliga nivågrupperingar, så anser jag 

precis som, förskoleklasserna A1 och A2 arbetar att det är viktigt att grupperna 

är flexibla. Det kan vara viktigt för barn som på grund av att de är i lättare 

gruppen har ett bristfälligt självförtroende. Att det sker förändringar i 

grupperna kan motivera dem till att också få gå upp till en svårare grupp eller 

att de hamnar i samma grupp som en kompis. Men det är viktigt, som 

pedagog att tänka på hur man hanterar nivåindelningen inför barnen. Det är 

farligt att kalla dem just ”lättare” och ”svårare” eller ”grupp 1” och ”grupp 2”. 

Då är det bättre att ge dem neutrala namn som ”blå” och ”gul” eller ”björnen” 

och ”räven”. Vad som jag anser är oroväckande är att skolverket (2007) 

rapporterar om att många pedagoger inte funderat över effekterna av att 

använda sig av nivågrupperingar. 

 

Något som gjorde mig lite överraskad under intervjuerna var att man barn 

med särskilda inlärningssvårigheter uppmärksammas väldigt lite. Det verkar 

inte vara ett område som syns så mycket, framförallt inte den systematiska 

specialpedagogiken. Naturligtvis kan alla barn inte läsa och skriva lika bra och 

en del barn har särskilt svårt att hitta verktygen för att kunna lära sig. Men 

som jag redogjort om tidigare, så förklarar många pedagoger detta med att alla 

barn inte är skolmogna nog för att lära sig att läsa och skriva (Arnqvist 2007) 

(Skolverket 1999). En annan orsak tror jag kan vara att barn i sexårsåldern 

förändras väldigt mycket på en förhållandevis kort tid i sitt humör, 

självförtroende, relationer - och även de teoretiska kunskaperna. Det en 

pedagog vet om en sexårings kunskapsnivå idag, kan vara något helt annat om 

en månad eller en termin. Då kanske inte pedagogerna heller känner att det är 

ett prioriterat område. Samma resultat har jag mött i jakten på forskning. 

Forskningen och det praktiska arbetet på fältet hänger ju av förklarliga skäl 

många gånger ihop. Däremot så tror jag att man bara behöver kliva upp ett 

steg från förskoleklass, till årskurs 1 för att inlärningssvårigheter och 

specialpedagogik ska vara mer utforskat. Men det beror nog framförallt på att 

man är i grundskolan då. Men ett helt outforskat område är det inte inom 

förskoleklass. Pedagog A5 berättade att ett vanligt problem är att barn har 

svårt med uttal i talspråket. Svårigheterna ligger i att de inte kan säga enstaka 

fonem eller ord, ibland hör de inte själva att de säger fel. Liknande problem 

kan även uppstå om barnet ska lyssna på någon annan, att de då inte kan höra 

skillnader i språkljuden. Barnen på den här skolan får vid sådana här problem 



 

 

möjlighet att besöka en speciallärare. Andra förskoleklasser som har tillgång 

till specialpedagoger är A1, A5 och B5. Ingen av dem kan berätta om att det 

skulle finnas någon plan för hur ett sådant samarbete ska gå till. Jag tror att det 

dels kan vara för att man anpassar specialpedagogens medverkan utifrån 

vilket behov, den aktuella individen har. Men även för att man inte prioriterar 

att specialpedagogen ska vara en naturlig del i undervisningen för barn med 

inlärningssvårigheter. Något som blir tydligare i förskoleklass A2, där man har 

hade en kontakt med en specialpedagog. Men den togs bort helt när behovet 

växte i de högre årskurserna. Även om behovet av specialpedagog bör 

prioriteras till grundskolan, på grund av deras hårdare krav på bedömning, 

generellt färre pedagoger per barn och elever och så vidare. Så tycker jag att 

det är synd att specialpedagogiken inte syns mer i förskoleklasserna. 

 

I forskning och andra undersökningar verkar mycket av inlärningssvårigheter 

i förskoleklass handla om att förebygga dem, snarare än att behandla dem. 

Detta kan bland annat göras genom att kartlägga barnens kunskapsnivåer i 

diagnostiska tester (Skolverket, 1999). Lundberg (2007) konstaterar att 

förutsättningen för en god läs- och skrivinlärning är att man har med sig 

språklig medvetenhet. Det är något som kan tränas upp genom språklekar. Det 

blir viktigare för kunskapssvaga barn än starkare barn. Lundberg (2007) anser 

att om man följer hans koncept i ”Bornholmsmodellen – Vägen till läsning. 

Språklekar i förskoleklass” (Lundberg 2007), så kommer barnen att ha fått med 

sig tillräckligt goda kunskaper om bland annat fonem och språkljud, för att 

sedermera knäcka läskoden och få en harmonisk väg mot att bli läsare och 

skrivare. Men han nämner även att det är viktigt att man inte pressar barnen 

för hårt. För detta är den bästa medicinen att som pedagog ständig vara 

uppmärksam om barnens utvecklingar. 

 

I förskoleklass B3 använder man sig av datorprogrammet ”Inprint”, som går ut 

på att man berättar sagor, utifrån att sätta ihop bilder, i en serie. Med detta ska 

man kunna träna sig på att hålla en röd tråd i sina berättelser. Så även om man 

skulle ha problem med att skriva, så kan man träna på andra saker som hör 

skrivandet till. 

 

Förslag på vidare forskning 

Jag tycker att det har varit intressant att fördjupa mig inom läs- och 

skrivundervisning. Jag visste genom det jag har läst på lärarutbildningen och 

sett på fältet att det var ett stort område med många avtagsvägar. Men när jag 

började fördjupa mig mer än vad jag har gjort förut, så visade det sig vara 

ännu större än jag trott och det blev en utmaning att sålla bland tidigare 

forskning och det resultat jag fick i undersökningen. Om jag hade gjort en 

pilotstudie hade det antagligen underlättat processen att avgränsa området. 

Dock kan bredden i min uppsats ge många uppslag på ämnesområden inom 



 

 

läs- och skrivundervisning för mig eller andra forskare, att i framtiden 

fördjupa sig ännu mer inom. Jag nämner några av de som jag personligen 

tycker är mest intressanta. 

 

I de två kommuner där jag gjorde undersökningen var  det två 

utbildningsmaterial som dominerade läs- och skrivundervisningen; 

Bornholmsmodellen – Vägen till läsning. Språklekar i förskoleklass (Lundberg, 

2007) och Trulle (***). Det skulle vara intressant att veta mer om hur dessa 

skiljer sig och liknar varandra. Finns det andra utbildningsmaterial som är 

vanliga i andra kommuner?  

 

Vygotskijs och Piagets respektive ideologier jämförs ofta med varandra – så 

även i mitt arbete. Hur kommer dessa teorier att påverka undervisningen i 

läsning och skrivning i framtiden? 

 

I undersökningen har jag endast intervjuat pedagoger om hur de upplever att 

de arbetar med läsning och skrivning. Jag tycker att det skulle vara intressant 

att veta hur barnen upplever den undervisningen. Det skulle vara givande att 

veta för pedagogerna, så de vet vilka effekter deras arbete har. 
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Bilaga 1 Intervjufrågor 

 

Hur arbetar pedagogerna med läs- och skrivinlärning i 

förskoleklass? 

 

 Vilka mål (ej krav) arbetar ni efter - långsiktiga och 

kortsiktiga? 

 

 Finns det någon grundförutsättning som barnen måste ha för 

läs- ochskrivträningen i förskoleklass ska bli gynnsam? 

 

 Hur agerar ni när ni misstänker att något barn har eller 

kommer att få svårare än andra barn att lära sig läsa och 

skriva? 

- Används någon form av individuell utvecklingsplan, för varje 

barn? 

 

* Hur planeras undervisningen av läsning och skrivning? 

- Är den likadan från år till år? 

- Vad börjar ni med på hösten med den nya klassen? 

 

 Vilken roll ser du att ni som förskoleklass har i förhållande till 

grundskolan/lågstadiet? 

 

 Finns det något som skulle kunna göra eran undervisning i 

läsning och skrivning bättre? 

 

*Har ni något samarbete med annan del av samhället, för läs- och 

skrivinlärningen? 

- Förskolan? Första klass? Hemmen? 

 

 Finns det någon av läsningen eller skrivningen som är 

viktigare att börja lära sig än den andra? 


