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Sammanfattning 

Syftet med studien var att få kunskap om de metoder som förskollärarna och barnskötarna använder 

vid arbetet med skriv- och läsutveckling. I studien ingick sju förskolor där de ansvariga 

förskollärarna/barnskötarna intervjuats om sina arbetssätt samt vilka metoder det valt i sitt arbete. 

EASE projektets frågeställningar vad gäller språkarbetet har använts vid dessa intervjuer. Resultatet 

visar att det är högre frekvens av planering och dokumentation rörande skriv- och läsutvecklingen om 

förskolorna valt en metod för arbetet.  
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Inledning 

Syftet med undersökningen var att få kunskap om vilka metoder förskollärare/barnskötare använder 

när det gäller skriv – och läsutveckling, samt hur de planerar och dokumenterar sitt arbete i när det 

gäller skriv- och läsutveckling. 

Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) reviderades 2010 och detta kom att innebära ett ökat ansvar för 

förskollärarna när det gällde arbetet med barns språkutveckling, så att ansvaret innefattade såväl 

begreppsutveckling som muntlig utveckling samt att utveckla barnens intresse för skriftspråk och 

symboler.  Vilka specifika mål som ska uppnås anges inte i Lpfö 98, utan förskollärarna ges fria 

händer att välja metod eller utforma metoder för detta arbete (Skolverket, 2010).  Då den nya 

läroplanen infördes, kom också en ny skollag som gjorde att förskolan nu är en egen skolform. 

Läroplanen för förskolan gäller för såväl kommunala som fristående förskolor. Begreppen 

undervisning och utbildning kom att omfatta även förskolan (Utbildningsdepartementet, 2011). 

Behörighetsregler för anställning som förskollärare infördes och förskollärarna fick ansvar för att 

undervisningen bedrivs i enlighet med läroplanen. Förskollärarna ansvarar för planering, utvärdering 

och dokumentation av undervisningen i verksamheten Lpfö 98 (rev 2010) (Skolverket, 2010). 

Förändringarna i det samhällspolitiska sättet att se på förskolans ansvar för barnens skriv – och 

läsutveckling sedan läroplanen antogs Lpfö 1998 (Skolverket, 1998) var betydande. Tidigare var 

förskolans ansvar främst inriktat på talspråksutveckling och leken var i centrum. Bokstavsinlärning, 

skrivning och läsning ansågs vara något som skulle introduceras först inom skolan.  Fröbel, som kan 

sägas vara den svenska förskolans fader, var främst intresserad av den fria lekens betydelse för 

inlärning (Nyström, 2002), medan den italienska pedagogen Maria Montessori, som främst hade 

betydelse under 1900-talets början, var inriktad på ”akademiska” kunskaper på förskolenivå. 

Montessori hade alltså ett stort inflytande under 1900-talets början men hennes inflytande försvann i 

Sverige under andra världskriget. Sedan 1980-talet har dock Montessoris idéer åter börjat tillämpas 

inom många svenska förskolor (Ahlqvist & Gunther, 2005).  Ett uttryck för den moderna synen på 

förskolans roll, framkommer i rapporten ´´ En god start ´´ (Von Greiff, Sjögren & Wieselgren, 2012) 

som utrycker att barn som gått i förskola har fördelar när det gäller skriv- och läsutveckling jämfört 

med barn som inte gått i förskola. Ju tidigare barnen kommer i kontakt med rim och ramsor, blir 

fonologiskt medvetna, och lär sig bokstäver, desto bättre blir deras skriv- och läsutveckling samt på 

sikt deras läsförmåga. Att förskolorna ska bli framgångsrika när det gäller att stödja skriv- och 

läsutvecklingen är beroende av att det finns en strukturerad läroplan för skriv- och läsutveckling i 

kombination med att lärarna har kunskaper kring metoder när det gäller skriv- och läsutveckling 

(Debaryshe & Gorecki, 2007). 
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I rapporten ”En god start” (Von Greiff, m.fl., 2012) är en av slutsatserna att förskolans läroplan måste 

få tydligare målsättningar, och att bedömningar ska ske av det enskilda barnets utveckling och lärande. 

Idag är det snarast verksamhetens arbete och utveckling som bedöms och utvärderas. Det framförs att 

barn med risk för inlärningsproblem har nytta av tidiga insatser och att det därför behövs redskap för 

att kartlägga barnens aktuella kunskaper samt tydliga mål att uppnå kunskapsmässigt. En kursplan 

med tydlig akademisk inriktning och strukturerad arbetsätt kring skriv- och läsutveckling förtydligar 

förskollärarnas ansvar. Rapporten av Von Greiff, m.fl., (2012) efterlyser också en tydlig kartläggning 

av vilka metoder som används inom de verksamheter som arbetar med barns utveckling och lärande.  

Läroplaner 
Läroplan och kursplan samt lärarnas kunskap om metoder kring språk samt tidiga skriv- och 

läsutveckling har en avgörande betydelse för barns utveckling inom detta område, enligt Debaryshe 

och Gorecki (2007).  I Europa finns läroplaner för förskolan som ser mycket olika ut, och de varierar 

från att vara målstyrda med såväl arbetsplaner som metoder och uppnåendemål för barnen, till att var 

mer allmänt inriktade med mål för verksamheterna som huvudsakligt innehåll. Sverige, Finland och 

Portugal tillhör de länder som har en läroplan med breda mål för verksamheten men inga 

uppnåendemål för barnen (Tafa, 2008).  

Förskollärare/barnskötare i Sverige är fria att själva välja den metod de vill för att uppnå läroplanens 

mål. Läroplanen i Sverige fastställer tydligt att förskollärarna har ett särskilt ansvar för att 

verksamheterna utvecklar barnens talspråk såväl som skriftspråk. Läroplanen betonar vikten av att 

barnen utvecklar förståelse för att text är skrivet tal. Förskolans läroplan uttalar att kvalitet ska 

utvecklas och utvärderas och att det ska dokumenteras runt barnens utveckling för att möjliggöra 

utveckling och planering av den pedagogiska verksamheten. Förskollärarnas pedagogiska ansvar 

omfattar också att varje barns utveckling och lärande följs upp planeras och dokumenteras (Lpfö 98, 

2010).  

Montessorimetoden 
Inom skilda pedagogiska traditioner i svensk förskola arbetar man på olika sätt med skriv- och 

läsutvecklingen. Barnen på en Montessoriförskola lär sig ofta att skriva med rörligt alfabet innan de lär 

sig att läsa och för barnen finns vanligen flera skriv- och läsrelaterade aktiviteter som:  

 Ritramar 

 Sandpappersbokstäver, där barnet får en sensorisk uppfattning om bokstavens form och 

specifika ljud. 

 Att bygga ord med ett rörligt alfabete. 
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När barn visar intresse för att skriva med penna, och dessutom har visat intresse för att koda av skrift 

skapad av någon annan än barnet själv, introduceras exempelvis: 

 Läsmaterial som är byggt i olika svårighetsgrader:  

o Ljudenligt stavade ord. 

o Ord med kort vokal och dubbelstavning. 

o Ljudstridiga ord . 

 Grammatik. 

En bärande idé inom Montessoripedagogiken är att låta barnen arbeta med mindre delmål och på så 

sätt ges varje enskilt individuellt barn möjligheter att utvecklas. Montessorimaterial finns vanligen inte 

att tillgå på marknaden utan tillverkas av enskilda lärare för att användas i den egna verksamheten. 

Visst material för bokstavsträning finns i handeln (Prochazka, 1993; Montessori, 1918)  

Bornholmsmodellen 
En annan mycket spridd metod att arbeta med förberedande skriv- och läsutveckling i förskolan kallas 

för Bornholmsmodellen. Bornholmsmodellen är ett program med syfte att stärka barns språkliga 

medvetenhet (Lundberg, 2007). Bornholmsmodellen är ett strukturerat program för att få barnen att 

rikta uppmärksamheten mot språkets ljudstruktur. Modellen har visat sig ge goda resultat då barnen 

som följt modellen visat sig både stava och läsa bättre under sina första skolår än barn i 

kontrollgrupperna. Bornholmsmodellen består av en serie lekar som delas in i fem kategorier och 

används i gruppövningar: 

1. Att lyssna: Dessa lekar ger barnen en övning i att använda lyssnandet samt att utveckla 

koncentration på uppgiften. 

2. Ord och meningar: Lekar som är inriktade på att barnen ska förstå att en mening består av 

flera ord, övningarna går ut på att lyssna på språkets strukturer och att få barnen att bortse 

från betydelsesidan i språket. 

3. Första och sista ljudet: Tränar barnen att lyssna in fonemen i orden. 

4. Fonemens funktion, alltså analys och syntes: Övningar för att ljuda samman ord och 

analysera alla fonem/ljud i ord. 

5. Vägen mot läsning alltså bokstävernas funktion: Övningar för att stärka uppfattningen att 

varje bokstav representerar ett ljud. Barnen lära sig att utnyttja bokstavsljuden för att koda 

av, alltså att lära sig att läsa. 

Bornholmsmodellen utvecklad av Lundberg (2007) finns att köpa med material och lärarhandledning i 

bokhandeln. 
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Teoretisk bakgrund 

Att skriva först 
 Pramling (1994) menar att det är lättare för barnet att lära sig skriva än att lära sig läsa. I skrivandet 

har barnet självt kontrollen över formande av orden. En viktig del i skriv- och läsutvecklingen är att 

barnet skapar en förståelse för att en symbol är något som står för något annat. I skriv- och 

läsutvecklingen innebär detta att barnet förstår att en bokstav står för ett ljud. När barnet tränar på att 

skriva behövs ändå handledning med själva utformningen av skrivandet och exempelvis är förståelse 

av skrivriktningen och vad som utgör skriftspråkets enheter i form av ord och mellanrum inte något 

som barnet utvecklar på egen hand. Viktig är också att barnen utvecklar en känsla och medvetenhet 

om att text är skrivet tal och att text därmed innehåller ett budskap. Förståelse för textens innehåll är 

även det något som fordrar vuxen handledning.  

Att barn ofta lär sig skriva innan de lär sig läsa påpekade också Maria Montessori redan i början på 

1900-talet. Montessori tillverkade material för att stödja barnens önskan att skriva. Materialen 

utformades så att barnen i början kunde skriva utan att använda penna, vilket innebar att mycket små 

barn kunde sätta ihop bokstäver till de ord de ville redan innan de motoriskt behärskade skrivrörelser 

med hand och fingrar (Montessori, 1918). Detta är något som även Trageton (2005) diskuterar, då det 

finns sexåringar som inte har så utvecklad motorik att de klarar skrivrörelser. Genom att exempelvis 

tidigt ge barnen tillgång till dator att skriva på, så gör man det möjligt för barnet att skriva även om de 

inte behärskar de finmotoriska rörelserna. Trageton (2005) talar då om skriv- och läsutveckling för 

äldre förskolebarn (6-åringar) Montessoris metod vänder sig till hela åldersgruppen 3-6  år gamla barn. 

Björklund (2008) är en forskare som skriver om de yngre förskolebarnens (0-5 år) litteracitet, vilket 

enkelt skulle kunna uttryckas som barnens utveckling kring allt som har med språk och 

kommunikation att göra men speciellt skrivning och läsning. Björklund menar att förskolebarn har en 

inre kraft och motivation till att syssla med skriv- och läsning och att det på förskolorna bör finnas 

möjlighet för barnen att utveckla denna förmåga. Små barn kan tidigt lära sig att tolka bilder och texter 

samt skriva och förmedla sig i text och bild. Björklund (2008) menar också att med en sådan insikt 

finns det anledning för förskolorna att se över sina metoder och att det kan finnas skäl att aktualisera 

exempelvis Montessoris metoder när det gäller skriv och läsmaterial tillrättalagda för yngre barn. 

Skrivning uppträder ofta före läsning i barnets skriftspråkliga utveckling enligt Dahlgren, Gustavsson, 

Mellgren och Olsson (2006). Barnen upplever ofta att skrivandet har lägre krav och är mer 

meningsfullt för dem själva, då barnet får förmedla tankar eller fakta sina texter. Därför börjar enligt 

Trageton (2005) och Dahlgren m.fl. (2006) barn oftast med att skriva snarare än att läsa. Barnet som 

till synes har knäckt läskoden på egen hand har också ofta lärt sig att läsa genom att skriva (Dahlgren 

m.fl., 2006; Hagtvet, 1990). Skrivandet kan upplevas som lättare än läsning, då barnet själv bestämmer 
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textens innehåll och hastighet i produktionen, samt kan be om hjälp vid behov. Att lära sig läsa genom 

att skriva har använts som metod för elever med skriv- och lässvårigheter, med framgångsrikt resultat 

enligt Liberg (2007). 

Lärarnas betydelse 
Förskollärarnas/barnskötarnas kunskaper och deras sätt att använda de metoder de har valt att använda 

är avgörande för undervisningens upplägg (Deberyshe & Gorecki,  2007). Att arbeta välplanerat och 

strukturerat är viktigt i förskolan och försök har visat att lärarna upplever att både deras arbete och 

barnens kunskaper förbättrats genom regelbunden handledning och tydliga uppnåendemål.  

Lärarnas kunskaper kring barns skriv- och läsutveckling samt deras kännedom om metoder för skriv- 

och läsutveckling är avgörande för utformningen av de pedagogiska aktiviteterna. Lärarnas 

engagemang såväl formellt i form av ”undervisning” som informellt är avgörande för standarden på 

förskolans arbete med skriv- och läsutveckling. Studier har visat att handledning för lärarna genom 

observationer i klassrummen och att lärarna får undervisning i metod, höjer lärarnas kunskaper och 

ökar frekvensen av klassrumsaktiviteter som stärker utvecklingen inom skriv- och läsning för 

förskolebarnen (Clark & Kragler, 2004; Debaryshe & Gorecki, 2007; Sheridan, m. fl., 2009).  

Lärare upplever ofta själva att de utvecklat sitt sätt att undervisa genom att ha en observatör i 

klassrummet. Möjligheten att få en omedelbar respons på den egna undervisningen har en positiv 

effekt på lärarens utveckling och skicklighet i att använda läroplanen. Att få lära in en ny läroplan 

samtidigt som man får handledning av en observatör och tillfälle att få diskutera sina insatser och 

upplevelser tycks öka intresset och befästa kunskaperna hos lärarna visar flera studier (Debaryshe & 

Gorecki, 2007; Hsieh, Hemmeter, Mc Collum, & Ostrosky, 2009; Puranik, Lonigan & Kim, 2011).  

Förskollärarnas/barnskötarnas engagemang och kunnande har också en avgörande betydelse för de 

aktiviteter förskollärarna/barnskötarna planerar för och väljer att utföra i verksamheterna och därmed 

för barnens utveckling (Sheridan m.fl., 2009). Lärarens förmåga att sätta in skriv- och läsutvecklande 

aktiviteter i förskolan i en för barnen meningsfull kontext är avgörande för kunskapsutvecklingen. 

Tillgång på material som stimulerar tidig skriv- och läsning är viktigt men är i sig inte tillräckligt för 

att barnen ska utvecklas, utan det är lärarens intresse och sätt att undervisa och leda barnen i gruppen 

som är avgörande för hur barnen väljer att använda de material som finns tillgängliga. Lärarnas sätt att 

planera miljö och material för barngruppen är alltså av betydelse för undervisningens kvalitet och 

barnens utveckling, och detta tycks ha en särskilt stor betydelse i upptagningsområden med många 

barn från lägre socialgrupper (Clark & Kragler, 2004; Tafa, 2008; Sheridan m.fl., 2009). 

Att det skapas en miljö för skriv - och läsinlärning för barn som av olika anledningar är i riskzonen för 

allmänna inlärningssvårigheter är av betydelse, då både miljö och metoder med strukturerade 

instruktionstillfällen samverkar. Högre frekvens av lärarledda aktiviteter i små grupper och en 
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individualiserad kursplan och undervisning med fokus på akademiska kunskaper är gynnsamt för 

barnens kunskapsutveckling (Lonigan, Farver, Philips, & Clancy-Mencetti, 2011). Att arbeta med 

strukturerade läroplaner/kursplaner med akademisk inriktning, som är fokuserad och målrelaterad och 

som erbjuder instruktioner i skriv- och läsaktiviteter har en särskilt stor betydelse för barn som av 

någon anledning riskerar att utveckla skriv- och lässvårigheter (Clark & Kragler, 2004; Lonigan m.fl., 

2011; Piasta, Purpura, & Wagner 2010; Institute of education and sciences, 2009). 

Ett antal studier har jämfört förskolor som enligt screeningmetoder (Debaryshe & Gorecki, 2007;  

Sheridan m.fl., 2009: Silva, Taggart, Siraj-Blatchford, Vasiliki, & Rose, 2010). I studierna har 

jämförts förskolor som bedömts vara av medelgod kvalitet med förskolor av god eller av mycket god 

kvalitet. Förskollärarna i de förskolor som bedömts vara av medelgod kvalitet ägnade sig till stor del åt 

omvårdande aktiviteter i verksamheterna.  Exempelvis ägnade de medelgoda förskolornas lärare sig 

mer åt att övervaka barns lek än att delta i leken, och de var också mer benägna att utföra fysiska 

sysslor kring barnen än de var direkt engagerade i barnens aktiviteter (Debaryshe & Gorecki 2007;  

Sheridan m.fl., 2009: Silva m.fl., 2010). 

Det visade sig också att barn i förskolor med mycket god kvalitet ägnade sig mer åt vuxenledda 

aktiviteter som exempelvis skriv- och läsutvecklande aktiviteter. Barnen tillbringade också mer tid i 

små informella grupper med en undervisande lärare. De förskolebarn som fanns i de medelgoda 

förskolorna ägnade mer tid åt fri lek, pussel och konstruktionslek eller konst och musik, och den 

”undervisning” som lärarna bedrev skedde i stora samlingsgrupper och barnen gavs även mindre tid 

till aktiviteter de själva valt (Silva m.fl., 2010; Sheridan m.fl., 2009).  

Fonologisk medvetenhet 
Fonologisk medvetenhet, det vill säga, kännedom om språkets ljudsystem, är av stor betydelse för 

barnens tidiga skriv- och läsutveckling (Debaryshe & Gorecki, 2007; Pramling, 1994). Undervisande 

aktiviteter och instruktioner är nödvändiga från lärarens sida, för att barnen ska få en gynnsam 

utveckling. Om barnen jobbat med bokstavsinlärning och samtidigt fått hjälp med att göra en 

lägesanalys av var ljuden bildas i munnen, är detta en metod som bidragit till goda effekter för barns 

skriv- och läsutveckling. De konkreta symbolerna för ljud, det vill säga bokstäver, har också visat sig 

vara effektiva som hjälpmedel vid inlärning av språkljuden (Lundberg, 2007; Montessori, 1918; 

Pramling, 1994; Silva m.fl., 2010). Dessutom är det ju nödvändigt att barn lär sig bokstäverna för att 

senare kunna lära sig skriva - och läsa. 

Det finns ett samband mellan fonologisk medvetenheten och en framgångsrik skriv- och läsinlärning 

enligt Lundberg (2007) och det är fördelaktigt om barnet tidigt kan vända uppmärksamheten mot 

språkets ljudstruktur i stället för dess betydelsesida många konsonantljud har näraliggande lägen i 

munnen och barnen kan därför behöva tid att känna sig för och identifiera olika ljud. I studien 
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”Phonological training plus letter knowledge training”, (Institute of Education Sciences, 2006) 

redogörs för hur man undersökt effekterna av fonologisk medvetenhet i ett speciellt program. 

Programmet har visat sig ge goda resultat, då barnen jämfört med kontrollgrupper visat sig både stava 

och läsa bättre under sina första skolår. Vidare visade undersökningen att den del av 

undervisningsprogrammet som gav bäst effekt var träning av fonem, medan rim och stavelse och 

ordhantering inte ledde till några förbättringar när det gällde skriv- och läsutvecklingen. 

”Headsprout Early Reading” (Institutet of Education Sciences, 2009) är en kursplan som visat sig ha 

mycket goda effekter på barnens fonologiska medvetenhet och kunskaper när det gäller skriv- och 

läsning. Barnens muntliga språkhantering förbättrades genom dataprogram som lockade till egna 

aktiviteter och experiment med språk och förståelse av språkets ljudstrukturer. Dataprogrammen var 

också strukturerade och indelade i svårighetsnivåer, vilket gjorde det möjligt för läraren att vägleda 

barnen så att de fick övningar på en lämplig nivå. En longitudinell rapport av Hooper, Roberts, 

Nelson, Zeisel och Kasambira (2010) rörde barn från 3 till 9 års ålder. Resultatet visade att barnens 

muntliga språkhantering i förskolan hade betydelse för deras senare skriftspråkliga utveckling. De barn 

som hade sämre resultat i förskolan löpte högre risk att utveckla skriv- och lässvårigheter och detta 

resultat stöds också av studier från Institut of Education Sciences (2006; 2009). 

Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka hur förskollärare/barnskötare arbetar med förskolebarnens 

skriv- och läsutveckling. Vad för material och metoder använder de i verksamheterna samt planerar 

och dokumenterar de runt arbetet med skriv – och läsutveckling i verksamheterna? 

Frågeställning 
Vilka metoder väljer förskollärarna/barnskötarna i sitt arbete med skriv - och läsutveckling?Hur 

planerar och dokumenterar förskollärarna/barnskötarna arbetet med barns tidiga skriv - och 

läsutveckling?  
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Metod 

Val av metod – Semistrukturerade intervjuer 
I denna studie söks kunskap om hur förskollärare och barnskötare tänker och planerar för arbete med 

skriv- och läsutveckling och vilka metoder de valt för sitt arbete. Jag valde att använda mig av 

semistrukturerade intervjuer (Denscombe, 2006) med fyra frågor som enligt Early Years Transition 

Program (2009) (EASE) är av intresse för förskolans arbete med skriv– och läsutveckling (Bilaga1). 

Intervjuerna spelades in med diktafon och transkriberades för att senare klippas och klistras in i teman. 

Den semistrukturerade formen av intervju gav frihet att fråga kring specifika intressepunkter som 

forskning tyder på har betydelse för arbetet med skriv - och läsutvecklingen, samtidigt som det gav 

intervjupersonerna möjlighet att svara och berätta fritt.  

EASE projektet är ett europeiskt samarbetsprojekt där syftet var att utveckla en gemensam förståelse 

för barns tidiga utveckling i språk och skriv - och läsutveckling för att underlätta barnens övergång till 

skolan. EASE-projektet avsåg också att utvärdera förskollärares, barnskötares och föräldrars 

erfarenheter när det gällde barns skriv- och läsutveckling. Ytterligare ett syfte för EASE var att 

utveckla en gemensam läroplan för såväl tidig skriv och läsutveckling på lämplig nivå. Ytterligare ett 

syfte var att utveckla metoder för att mäta barnens kunskaper.  

Urval 
En kommuns hemsida användes för att söka förskolor, och en förfrågan om deltagande skickades till 

fjorton förskolor, varav tre tillhörde samma enhet. Jag använde kommunens hemsida av 

bekvämlighetsskäl men också för att få ett geografiskt område med ungefär likvärdiga 

bakgrundsförhållanden. Alla förskolorna finns i ett område med huvudsakligen villa och bostadsrätter.  

Nio förskolor svarade att de var intresserade av att delta i undersökningen. Två av dessa föll ifrån när 

de fick intervjufrågorna från EASE. Det slutliga urvalet innebar att sju förskolor ingick i 

undersökningsgruppen det vill säga alla som svarade på förfrågan. 

Förskolorna presenteras i Tabell 1, de har fått identifikationsnummer som de behåller genom studien. 

Förskolornas uppgifter finns presenterade lodrät under deras identifikationsnummer i tabellerna. 
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Tabell 1. Presentation av förskolorna 

 

Förskola 1 2  3 4 5  6 7 

Kvm/individ 6 11.8 6,5 4,5 7 10 12 

Antal vuxna i 

gruppen 

5 6 3 3 5 9 3 

Antal vuxna/ barn 

i gruppen 

1/3,6 1/7 1/6,33 1/7 1/4,8 1/6,1

1 

1/7,33 

Antal barn i 

gruppen 

18 42 19 21 24 55 22 

Antal 

förskollärare 

1 2 2 1 2 1 0 

Montessoriutbild

ade 

0 0 2 1 0 0 2 

Bornholmsutbilda

de 

0 1 0 0 1 0 0 

Barnskötare 3 4 1 2 3 8 3 

Annan utbildning 1       

 

Störst yta per barn fanns i förskolorna 2, 6 och 7, och minst i förskola 4. Högst personaltäthet fanns i 

förskola 1 och 4. Störst barngrupp var det i förskola 6 och därnäst i förskola 2. I förskola 7 fanns ingen 

förskollärare men däremot två Montessoripedagoger. Tre förskolor hade Montessoriutbildade 

pedagoger, och två förskolor hade Bornholmsutbildade pedagoger. Två förskolor hade inte någon 

personal med dessa specialutbildningar. Dessa två förskolor utmärkte sig också genom att det var en 

mycket stor andel av personalen som hade barnskötarutbildning jämfört med antalet förskollärare. 

Förskola 1 har 1 förskollärare 3 barnskötare 1 person med annan utbildning och 18 barn. 

Förskola 2 har 2 förskollärare och 4 barnskötare på 42 barn. 

Förskola 3 har 2 förskollärare med Montessoriutbildning samt 1 barnskötare på 19 barn. 

Förskola 4 har 1 förskollärare med Montessoriutbildning samt 2 barnskötare på 21 barn. 

Förskola 5 har 2 förskollärare och 3 barnskötare på 24 barn. 

Förskola 6 har 1 förskollärare och 8 barnskötare på 55 barn. 

Förskola 7 har ingen förskollärare 3 barnskötare varav 2 är Montessoriutbildade på 22 barn. 

Genomförande 
Intervjufrågorna angående förskollärarnas arbete med skriv – och läsutveckling valdes bland de frågor 

som EASE, (2009) menar är av betydelse för arbetet med skriv – och läsutveckling på förskolor. Fyra 

frågor valdes som utgångsfrågor för de semistrukturerade intervjuerna. Intervjuerna skedde med sex 

förskollärare och en barnskötare. Intervjuerna genomfördes med diktafon och 
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förskollärarna/barnskötarna har beskrivit sitt arbete fritt, utan att bli avbrutna, då målet var att lärarna 

skulle beskriva med egna ord och berätta hur de arbetar (Bryman, 2009; Denscombe, 2006). 

Intervjuerna har tagit 35-50 minuter att genomföra.  Förfaringssättet krävde flexibilitet när det gällde 

ordningsföljden på svar och frågor samt gott om tid. Fördelen med metoden var att den gav de 

intervjuade möjlighet att utveckla sina berättelser när det gällde hur de arbetar. Metoden innefattade 

fyra frågor som var identiska för alla respondenter och som också kunde bearbetas på ett kvantitativt 

sätt. Den semistrukturerade intervjutekniken gav också förskollärarnas/barnskötarnas egna 

återspeglingar och beskrivningar av material och arbetsätt vilka kunde kartläggas i centrala teman 

(Bryman, 2002 ). Vid transkriberingen har intervjuerna skrivits ut i sin helhet.  Därefter har 

intervjuerna klippts och klistrats för att organiseras i de teman som framkom i de olika intervjuerna. 

Dessa teman har sedan sammanställts i tabeller där förskollärarnas/barnskötarnas berättelser har 

sorterats utifrån de uppgifter som respondenterna uppgett. 

På detta sätt kom undersökningen att bli kvalitativ med kvantitativa inslag.. Detta tillvägagångssätt 

gjorde det möjligt att kartlägga och visualisera de teman som kom upp i intervjuerna.  

Etik 
I undersökningen har kravet på konfidentialitet beaktats, genom att inga namn, eller liknande anges så 

att inte förskolorna ska kunna identifieras. Informationskravet och nyttjandekravet har tillgodosetts då 

förskolechefer och förskollärare/barnskötare blivit informerade om att uppgifterna endast används i 

forskningssyfte och att avsikten är att lära mer om hur förskollärarna/barnskötarna arbetar med skriv – 

och läsutveckling i sina verksamheter. Förskolor som av fri vilja gick med i studien har använts och 

därmed har samtyckeskravet blivit tillgodosett. Ett dilemma som studien stött på, är att förskolorna 

arbetar olika och att det är svårt att redovisa dem bredvid varandra då kvalitetsaspekter framgår i 

arbetet med skriv – och läsutveckling och detta innebär att det blev centralt att undvika information 

som kunde identifiera förskolorna (Vetenskapsrådet, 2002). 
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Resultat 

Förskolorna är numrerade från 1-7 och de behåller sitt identifikationsnummer från presentationen (se 

Tabell 1) redovisningen igenom. Förskolornas nummerbeteckningar återfinns i tabellernas första rad 

Hur förskolorna arbetar redovisas lodrätt från sin identifikations nummer. Inledningsvis redovisas 

förskollärarnas/barnskötarnas val av metod i Tabell 2, i Tabell 3 beskrivs vilka teman som framkom i 

planering och dokumentation, undersökningens två frågeställningar är därmed redovisade. Under 

tabellerna finns en skriftlig analys av vad som kan utläsas i respektive tabell.  I Tabellerna 4, 5 och 6 

redovisas övriga teman som framkom under intervjuerna. 

 

Förskolornas val av metod 

Tabell 2. Metoder när det gäller skriv- och läsutveckling 

Förskola 1 2 3 4 5 6 7 

Maria Montessori   x x   x 

Bornholmsmodellen  x   x   

Ingen speciell metod för skriv 

– och läsutveckling 

 

x     x  

I Tabell 2 framgår att tre av förskolorna (3,4,7) valt att arbeta enligt Montessoris metod, två förskolor 

(2,5) arbetar enligt Bornholmsmodellens principer. En femte förskola (2) nämner att man arbetar efter 

Bornholmsmodellen tio veckor under vårterminen. Två av förskolorna (1,6) har inte valt metod för 

arbetet med skriv - och läsutveckling.  

Planering och dokumentation 

Tabell 3. Användning av planering och dokumentation när det gäller 

skriv- och läsaktiviteter 

Förskola 1 2 3 4 5 6 7 

Planering av skriv- och 

läsutvecklande aktiviteter  

  x x   x 

Dokumentation av 

introducerade övningar 

  x x   x 

Enskilda introduktioner   x x x  x 

Språkarbete invävt i 

verksamheten 

x x x x x x x 

Planerade språksamlingar   x x x  x 

Tabell 3 visar att fyra av förskolorna (3,4,5,7) planerar för enskild undervisning samt 

gruppundervisning. Planerar och dokumenterar sitt arbete vad gäller skriv- och läsutveckling gör 
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förskolorna (3,4,7) vilket innebär att förskolorna har tydliga dokumentationer/journaler där 

förskollärarna/barnskötarna kan, gå in och se vad barnen gått igenom och fortsätta där barnen befinner 

sig, (vilket intervjupersonerna beskrev under intervjun). Förskollärarna/barnskötarna markerar i 

”journalen” den ordning barnen presenterats för ett material, och datum dokumenteras. Förskola (5) 

använder sig av Bornholmsmodellens principer och denna förskola har planerade enskilda 

introduktioner och planerade språksamlingar men saknar dokumentation och skriftlig planering för läs 

– och skrivutveckling. Förskola (2) arbetar med Bornholmsmodellen 10 veckor under vårterminerna 

och har då planerade språksamlingar i enlighet med Bornholmsmodellen. Alla förskolor (1,2,3,4,5,6,7) 

säger sig väva in språkarbete i all verksamhet på förskolan. Tre förskolor (1,2,6,) säger att de inte 

någon planering vad gäller skriv – och läsutveckling.  

Bokstäver och ljud 

Tabell 4. Arbete och material med bokstäver och deras ljud. 

Förskola 1 2  3 4 5  6 7 

Sandpappersbokstäver   x x   x 

Rörligt alfabet   x x x  x 

Bokstavsljud/knutna  

till bokstäver 

  x x x  x 

Alfabete på vägg x x x x x x x 

 

I Tabell 4 framkommer att samtliga sju förskolor har alfabetet uppsatt på någon vägg i förskolan. Fyra 

av förskolorna (3,4,5,7) använder sig också av olika former av rörliga alfabeten.  Fyra av 

förskolorna(3,4,5,7) talar om att använda bokstäverna deras ljud knutet till bokstäverna. Tre förskolor 

(3,4,7) använder såväl sandpappersbokstäver som rörligt alfabet 
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Skriva 

Tabell 5. Arbete med skrift 

Förskola 1 2   3 4 5  6  7 

Barnen 

skriver sitt 

namn 

x x x x x x x 

Hjälper till 

när barnen 

vill skriva 

något  

x x x x x x x 

Barnen 

skriver 

böcker 

  x x x  x 

Barnen 

dokumenterar 

teman i text 

  x x x  x 

 

Tabell 5 visar att alla förskolorna (1,2,3,4,5,6,7) talar om att barnen skriver sina namn och att man 

hjälper till om barnet vill skriva något som det inte är bekant med. Barnen i förskolorna (3,4,5,7) 

skriver i egna böcker och dokumenterar teman, sagor och berättelser. 

Sagor och teman 

Tabell 6. Arbete med sagor och teman 

Förskola 1  2   3  4  5  6  7  

Sagor x x x x x x x 

Rim och ramsor x x x x x x x 

Big bang   x x   x 

Naturvetenskapliga 

teman 

  x x x  x 

Samlingar x x x x x x x 

 

I Tabell 6 framkommer det att samtliga förskolor (1,2,3,4,5,6,7) använder sagor och rim och ramsor i 

sin verksamhet. Samling förekommer i alla förskolor (1,2,3,4,5,6,7). Förskolorna (3,4,5,7) berättar om 

Big bang och ett naturvetenskapligt arbete i teman.  
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Diskussion/analys 

Syftet med undersökningen var att få kunskap om vilka metoder förskollärare/barnskötare använder 

vid arbete med förskolebarns skriv och – läsutveckling samt hur de planerar och dokumenterar detta 

arbete. 

Metod 
Valet att lägga in teman med uppgifter från intervjuerna gjorde samlingen med svar överskådlig, då 

tabeller är ett lättfattligt sätt att åskådliggöra vilka förskolor som gör vad.  

Reliabiliteten när det gäller metoden bör vara god, då förskollärarna och barnskötarna talar om konkret 

vad de faktiskt arbetar med vad det gäller läs och - skriftspråksutveckling i verksamheterna. 

Validiteten är också god då undersökningen gav svar på de problemformuleringar som förelåg 

(Denscombe, 2006). Resultatets generaliserbarhet i denna undersökning kan ifrågasättas då urvalet kan 

anses vara för litet, dock belyser det hur olika förskolor arbetar inom en kommundel. Att det framkom 

olikheter trots gemensamma styrdokument och likartad social och kulturell bakgrund, (exempelvis att 

alla förskolorna var verksamma i medelklassområden) gör att studien bör stimulera till fortsatt 

forskning. Att resultaten liknade tidigare forskning och rapporter i ämnet tyder också på att 

generaliserbarheten är relativt god i denna undersökning (Bryman, 2009).  

Den semistrukturerade intervjutekniken med fyra frågor som var gemensamma för alla respondenter 

fungerade väl i den här undersökningen då jag ville få förskollärarnas/barnskötarnas beskrivning av 

vad de utförde. Ett problem som uppstod var att jag fick sidoinformation som inte tillhörde syftet med 

undersökningen. Informationen kom med i transkriberingarna men har inte använts i undersökningen. 

Förskollärarnas/barnskötarnas olika sätt att arbeta innebär också stora skillnader för de barn som 

befinner sig i verksamheterna och det blev på grund av detta angeläget att skydda förskolornas 

identitet. 

Förskollärarnas/barnskötarnas val av metod 
Montessorimetoden och Bornholmsmodellen är de metoder som förskollärarna/barnskötarna i den här 

studien använder i arbetet med skriv – och läsutveckling. Tre förskollärare/barnskötare arbetade efter 

Montessoris metod och två stycken hade valt Bornholmsmodellen en av de som använde 

Bornholmsmodellen gjorde det tio veckor under våren.  Två av sju förskollärare/barnskötare hade inte 

valt metod för arbetet med skriv – och läsutveckling.  
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Planering och dokumentation 
Om lärarna har en utvecklad planering och dokumentation av skriv- och läsutvecklingen, var i 

undersökningen knutet till om förskollärarnas/barnskötarna valt en metod för sitt arbete med skriv – 

och läsutveckling. Tre förskolor (3,4,7), vilka valt Montessori som metod, använde en form av 

journalföring där de bokförde vad läraren introducerat barnet för, samt barnens utveckling . En 

förskola (5), som arbetar integrerat kring Bornholmsmodellen, saknade dokumentation av 

verksamheten, men hade planerade undervisningstillfällen när det gällde skriv – och läsutveckling 

såväl i grupp som enskilt. Tre förskolor saknade planering och dokumentation för skriv – och 

läsutveckling. Förskollärarna/barnskötarna i studien arbetade olika med planering och dokumentation 

av såväl individuella inlärningstillfällen som gemensamma skriv- och läsinriktade aktiviteter. Fyra av 

förskolorna beskriver att det förekommer planerade ”undervisningstillfällen” både individuellt och i 

grupp. Valet av metod för arbetet med skriv – och läsutveckling tycks i denna undersökning bidra till 

att öka förskollärarnas/barnskötarnas medvetenhet om betydelsen av planering och dokumentation 

såväl vad gäller enskilda barn som gruppens aktiviteter, vilket stämmer överens med tidigare 

undersökningar. Vidare tyder resultatet på att kursplaner med inriktning på skriv – och läsutveckling 

är effektiva när det gäller att stimulera förskollärare/barnskötare till högre frekvens av planerade och 

oplanerade ”undervisningstillfällen” på förskolorna, såväl individuellt som i grupp. Att planering och 

dokumentation såväl individuellt som i grupp ökar i frekvens då förskollärare/barnskötare valt en 

metod att arbeta efter, visar flera forskares rön, vilket pekar på att det är fördelar med att ha en plan att 

följa för förskollärarnas/barnskötarnas arbete när det gäller skriv – och läsutveckling, (Debaryshe & 

Gorecki,2007;  Lonigan m.fl., 2011; Sheridan, m.fl., 2009). 

Arbete med fonologisk medvetenhet 
Bokstävernas ljud och rörliga alfabeten som kan användas för att kunna knyta det abstrakta ljudet till 

en symbol, är pedagogiska inslag som nämns i fyra förskolor som valt metod. 

Förskollärarna/barnskötarna beskriver användning av alfabeten, som att ljuda ihop ord genom analys 

av fonemen, utan att handmotoriken begränsar barnen.  Tragetons (2005) förslag på att låta barn skriva 

med dator då de inte har den motorik som krävs för att skriva för hand, liknar idén med det rörliga 

alfabetet.  

Att det fanns ett samband mellan valet av metod och arbetet med bokstävernas ljud, samt planeringen 

av arbete kring detta blir tydligt i resultaten i undersökningen. Från intervjuerna framgår att de fyra 

förskolor som använder lösa flyttbara alfabeten för att underlätta för barnen att skriva/ljuda ihop ord, 

så blev detta också ett hjälpmedel för att knyta ljuden till en symbol, fyra av förskolorna poängterar att 

de endast använder bokstävernas ljud i sitt arbete. Förskolorna som har valt en speciell metod har köpt 

eller tillverkat anpassat material som används i undervisningen och fyra förskolor planerar och tre 
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förskolor journalför denna undervisning. En jämförande studie av Piasta, m.fl., (2010) visar att det 

finns ett samband mellan en god skriv – och läsutveckling och bruket att använda bokstävernas ljud 

och inte deras namn när man talar med barnen om bokstäver. Alltså, att prata om bokstävers ljud är 

något som många forskare och pedagogiska metoder förespråkar och som i dag måste anses vara en 

vetenskapligt beprövad metod, vilken tillämpats sedan Montessori (1918) lanserade sin pedagogiska 

metod, som alltså stöds av många forskare idag (Lundberg, 2007; Montessori, 1918; Nyström, 2002; 

Piasta m.fl., 2010; Puranik, m.fl., 2011; Silva m.fl., 2010).  

Enligt Justice och Ezell (2001) är det också av betydelse för kvaliteten i undervisningen att lärarna har 

kunskaper om mätinstrument och metoder där förskollärarna/barnskötarna enkelt kan mäta barnens 

kunskapsnivå för att de på ett bra sätt ska kunna utveckla och anpassa arbetet med barnens skriv – och 

läsutveckling till barnens nivå.  

Studiens resultat när det gäller förskollärarna/barnskötarnas beskrivning av sitt arbete, visar att många 

barn inte får någon speciell undervisning och stimulans när det gäller den fonologiska medvetenhet, 

trots att det råder stor enighet om att det har en gynnsam effekt på barns skriv – och läsutveckling. Ett 

antal av förskollärarna/barnskötarna använder sig inte av metoder som är kända för att vara effektiva i 

arbetet med skriv – och läsutveckling.  

Arbete med berättelser, teman och rim och 

ramsor 
Arbete med sagor och rim och ramsor och samlingar använder alla förskollärare/barnskötare och detta 

är något som alla förskolorna har i sin vardag och nämner som ett led i arbetet med språket. Forskning 

finns som tyder på att dessa inslag i förskolan inte har någon tydlig effekt på skriv – och 

läsutvecklingen, exempelvis studien ”Phonological training plus letter knowledge training”, (Institute 

of Education Sciences, 2006).  

Förskollärarna/barnskötarna i alla förskolorna beskriver att många barn har ett intresse för att skriva, 

och i alla förskolor hjälper lärarna barnen att skriva när de vill skriva något som är nytt eller obekant. 

Skrivmaterialen som används i förskolorna skiljer sig åt. I förskolor som inte valt någon speciell 

metod att arbeta efter, beskriver lärarna hur de skriver före med penna så att barnen kan se hur orden 

ska se ut. Förskolor som valt metod använder ofta flyttbara bokstäver där barnen kan bygga ord utan 

att använda penna.  

 Teman inom naturvetenskap används av fyra förskolor i arbetet med att stimulerar barnen till att 

skriva själva. Förskollärarna/barnskötarna sätter i detta fall in skrivaktiviteter i en kontext som är i ett 

betydelsefullt för barnen vilka stimuleras till att skriva om de upplevelser de haft. 
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Fortsatt forskning 
Von Greiff,  Sjögren & Wieselgren (2012)  drar slutsatsen att det skulle vara bättre för både barn och 

lärare att få tydligare målsättningar för individernas utveckling och lärande när det gäller skriv – och 

läsutveckling. Idag är det förskolornas arbete som ska utvärderas och bedömas. Rapporten av Von 

Greiff m.fl. (2012) förespråkar forskarna, att alla barn, men särskilt de som riskerar att utveckla 

inlärningsproblem, skulle vara hjälpta av ett tydligt strukturerat och målinriktat arbetssätt i rapporten 

efterlyser de en tydlig kartläggning av de metoder som används i förskolan idag.  

Lpfö 98 (Skolverket, 2010) ger lärarna frihet för att välja metoder eller att själva utveckla metoder, 

alla förskollärare/barnskötare väljer inte någon vedertagen metod för arbetet. Enligt skollagen, som 

även omfattar förskolan, ska arbetet i förskolan vila på vetenskapliga grunder och beprövad erfarenhet. 

Detta skulle innebära att alla förskollärare borde arbeta strukturerat med fonologisk medvetenhet, att 

så inte är fallet för närvarande, visar denna undersökning varför vidare forskning i ämnet är angeläget.  

I en mer omfattande studie vore det viktigt att undersöka ett större geografiskt område för att ta reda 

på enligt vilka metoder förskollärarna/barnskötarna arbetar, och hur de planerar och dokumenterar sitt 

arbete. 

Förskollärarnas/barnskötarnas kunskaper i metod har i tidigare undersökningar visat sig ha betydelse 

för alla barns skriv – och läsutveckling, och störst betydelse har detta för barn som av någon anledning 

ligger i riskzonen för att utveckla skriv - och lässvårigheter. Frågan om vilka faktorer som påverkar 

förskollärarnas/barnskötarnas val av metod är något som kräver analys. Vilka är de faktorer som avgör 

om förskollärarna/barnskötarna valt att arbeta efter en metod eller inte, vilka möjligheter har 

förskollärare/barnskötare att välja arbetsmetoder? Vad är det som påverkar 

förskollärarnas/barnskötarnas kunskaper om vad som är vetenskapliga grunder och beprövad 

erfarenhet samt metoder i att arbeta kring detta i skriv – och läsutveckling?  

Slutsats 
Montessoripedagogiken och Bornholmsmodellen är de metoder som förskollärarna/barnskötarna i 

denna studie valt att arbeta enligt. Resultatet visade att planering och dokumentation förekom i de fall 

där förskollärarna/barnskötarna valt någon av dessa metoder att arbeta med. Även förekomsten av 

planerade ”undervisningstillfällen” för skriv – och läsutveckling, såväl enskilt som i grupp, var knutet 

till om enheterna valt någon metod att arbeta med. Förskolor vilka inte valt någon särskild metod 

visade mindre benägenhet att planera inlärningssituationer i skriv – och läsutveckling än de som valt 

en metod att följa i arbetet. Arbetet kring språkets ljud och kännedom om vikten av att knyta det 

abstrakta ljudet till en bokstav, alltså fonologisk medvetenhet, hängde även det samman med om 

förskollärarnas/barnskötarnas valt av metod för sitt arbete.  



22 

 

Lpfö 98 rev 2010 (Skolverket, 2010) ger förskollärarna stora valmöjligheter i att arbeta kring de mål 

som är uppsatta för förskoleverksamheterna och detta resulterar i sin tur i skillnader mellan 

förskolorna vad det gäller fonologisk medvetenhet, planering och dokumentation av barns tidiga skriv 

– och läsutveckling. 
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Bilaga 1 

Följande frågor är inspirerade av  EASE-projektet. (Early Years Transition program, 2009) 

 

 

1) Hur planerar du för skriv – och läsutveckling i förskolan? 

 

2) Vilka är de viktigaste områdena?  

 

3) På vilka sätt kan förskolan underlätta barns skriv – och läsutveckling? 

 

 4) Hur gör du med planering och dokumentation? 
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