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SAMMANFATTNING 
 
Jag har i min undersökning tittat närmare på vad Språktimmen är och vilka erfarenheter 

några förskollärare och  

1-7 lärare som arbetar i f-1:or har av sitt arbete projektet. Studiens syfte är att låta de 

båda yrkesgrupperna komma till tals och utrycka sina erfarenheter och åsikter om 

Språktimmen och vilka mål de har med sin läs- och skrivundervisning.  

 

Arbetet bygger på intervjuer och enkätundersökningar med en grupp förskollärare och 

1-7 lärare. 

 

I undersökningen har jag kommit fram till att det finns både likheter och skillnader i 

yrkesgruppernas uppfattningar. Jag har kommit fram till att Språktimmen kan anpassas 

för olika elevers behov och ge alla elever en engagerad läs- och skrivundervisning. Det 

framkom också att förskollärarna och 1-7 lärarna var över lag samstämmiga när det 

gällde uppfattningar om läs- och skrivundervisningen. Skillnaden ligger i att 

förskollärarna skattar emotionell utveckling högt och 1-7 lärarna lägger mer vikt vid 

systematisk träning av färdigheter. Denna skillnad kan eventuellt spåras till 

yrkesgruppernas olika utbildningar. 
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1. INLEDNING 
 

�Grundskolans uppdrag är att ge eleverna kunskaper och färdigheter samt främja 

deras utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. 

Verksamheten skall både överföra grundläggande värden och utformas i 

överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Utbildningen i 

grundskolan skall ligga till grund för elevernas fortsatta utbildning.�1 

 

Idag ställs det högre krav på våra läs- och skrivfärdigheter än det gjordes för tjugo, 

trettio år sedan.2 För att vi människor ska fungera i dagens informationsrika samhälle är 

det oerhört viktigt att vi kan läsa och förstå skriven text och att vi själva kan göra oss 

förstådda med hjälp av skrift och tal. Att vi kan formulera oss på ett bra sätt så att vi kan 

skaffa oss de fördelar som gör att vi kan utvecklas socialt, kulturellt, intellektuellt mm. 

Språkforskaren Ingvar Lundberg skriver att det viktigaste som händer under barndomen 

är att lära sig läsa och skriva. Genom dessa aktiviteter öppnas en ny värld av oerhörda 

möjligheter.3 

 

Rose-Marie Fahlén skriver i sin avhandling Perspektiv på läs- och skrivinlärning: 

 
�Läs- och skrivförmåga sammankopplas omväxlande med möjligheter att tjäna sitt 

levebröd, med personlig tillfredsställelse i form av vidgade horisonter och med 

upplysning och glädje. Den förknippas även med bibehållandet av ett stabilt 

samhälle, alternativt att förändra samhället, och med historiska aspekter (själva 

framväxandet av civilisationen).� 4 

 

En fjärdedel av eleverna i grundskolan når inte målen i alla ämnen. Det finns en stor 

risk att dessa människor hamnar utanför vårt samhälle eftersom de inte lyckas uppfylla 

de krav som ställs på dem. Däremot visar svenska elever i nuläget bra resultat i 

läsfärdighet jämfört med andra länder. Men nationellt sett har färdigheten försämrats 

under en tioårsperiod. 5 

En betydelsefull del i barnets utveckling är att lära sig läsa och skriva. Enligt läroplanen 

är en av målsättningarna i förskolan och skolan att barnen ska få möta och utveckla 
                                                
1 Skolverkets rapport nr. 264, s.46. 
2 Stadler, 1998. 
3 Lundberg, 1984. 
4 Fahlén, 1994, s.26. 
5 Skolverkets rapport nr. 264.  
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skriftspråket. Detta är ett gemensamt ansvar för förskola, förskoleklass och grundskola. 

I t ex förskoleklassen är strävan att:  

 
��det mer barnorienterade pedagogiska förhållningssättet skall möta det mer 

ämnesorienterade pedagogiska förhållningssättet i grundskolan.�6 

 

I detta arbete kommer jag att studera ett kommunalt läs- och skrivprojekt kallat 

Språktimmen. Anledningen till att jag har valt att undersöka arbetet med Språktimmen 

närmare är att jag under min verksamhetsförlagda utbildning (vfu) fick följa med på en 

seminariedag som handlade om ett läs- och skrivprojekt, där bl. a Språktimmen ingår. 

Jag blev mycket intresserad av detta arbetssätt och vill få en djupare inblick i det. Under 

min utbildning har jag läst om ett antal läs- och skrivinlärningsmetoder men inte denna, 

som jag själv tror är ett bra tillvägagångssätt för en effektiv inlärning. En annan 

anledning är att jag troligtvis kommer att arbeta i kommun x och att jag vill vara insatt i 

deras projektarbete. Jag är intresserad av att arbeta med barn i de tidigare åren och då 

blir ett samarbete med förskollärare aktuellt. På grund av detta har jag även valt att ta 

med deras åsikter i mitt arbete. Jag vill se om våra uppfattningar om läs- och 

skrivinlärning skiljer sig eller om vi tänker på liknande sätt. 

 

Syfte och problemformulering  

 
Huvudsyftet med mitt arbete är att undersöka vilka mål förskollärare och 1-7 lärare i år 

f-1 har med läs- och skrivinlärningen i sitt arbete med projektet Språktimmen. Jag vill 

även veta vad Språktimmen är för något och hur arbetet är uppbyggt. 

 

Mina frågeställningar är: 

 

• Hur är Språktimmen uppbyggd? 

 

 

 

                                                
6 Lidholt m.fl. 2003, s.67. 
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• Vilka erfarenheter har några förskollärare respektive 1-7 lärare av sitt arbete med 

Språktimmen? 

• Vilka mål har några förskollärare respektive 1-7 lärare med sin läs- och 

skrivundervisning? 

 

• Vilka likheter respektive skillnader finns i förskollärarnas och 1-7 lärarnas 

uppfattningar? 
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2. BAKGRUND � ETT LÄSUTVECKLINGSPROJEKT 
I det här kapitlet kommer jag att ge en kort presentation av hur läsutvecklingsprojektet 

Språktimmen är uppbyggt. Jag kommer att beröra bl.a. syfte och mål med projektet, 

vilket material som används och hur en lektion med Språktimmen bör utformas. Till sist 

nämner jag det viktiga samarbetet med föräldrarna för att utveckla barnens läsning och 

skrivning.   
 

År 1999 startade kommun X ett läsinlärnings- och läsutvecklingsprojekt.
 7 Kommun X 

har valt att lägga fokus på barn i åldrarna 5-9 år. Motivet till starten av projektet var att 

man var medveten om att kraven på läs- och skrivkunnighet ökade i samhället, 

samtidigt som ansåg att barnen läste och skrev sämre. I den här kommunen var 

avhopparna från gymnasiet många och dessutom hade man ett lägre antal sökande till 

högskolan än i andra kommuner i Sverige. Syftet med projektet var att alla ska klara de 

nationella målen och att alla ska kunna läsa och förstå vad de läser. 

 

I projektet ingår delarna Språktimmen, Better Reading Partnership (BRP) och Reading 

Recovery. Kommunen har hämtat inspiration från Nya Zeeland där man har arbetat 

fram mycket framgångsrika metoder att undervisa barn på. 

 

Kommunen erbjuder de förskollärare och lärare som medverkar i projektet en dags 

utbildning för Språktimmen. De får bl. a. grunden till Språktimmens uppbyggnad och de 

får se hur det går till i ursprungslandet Nya Zeeland. Dessutom får alla deltagare en 

projektbeskrivningspärm. Efter en tid blir alla kallade igen för att ventilera och 

diskutera sina upplevelser av Språktimmen men också för att få tips av varandra för att 

kunna fortsätta sitt arbete. I kommunens projektbeskrivning förekommer det ständigt 

referenser till forskaren Frank Smith. 

 

2.1 Syfte med Språktimmen 

Den del jag har valt att lägga fokus på är Språktimmen. Målet för Språktimmen är att 

höja elevernas läs- och skrivkompetens. Den ska ge alla elever engagerad läs- och 

skrivundervisning. Dessutom ska det finnas en koppling mellan läsning och skrivning.  

                                                
7 Denna text bygger till stora delar på den projektbeskrivning som styr projektarbetet i kommun X. 
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Lärarens förutsättningar för en god undervisning omfattar bl. a att: 

• vara säker på målet för undervisningen 

• arbeta enligt en planering 

• ha en muntlig framställning av hög kvalitet 

• ha höga förväntningar på eleven 

• uppmuntra eleven att i ökande utsträckning medverka 

• använda varierande frågeställningar om de olika böcker som används 

Genom Språktimmen har läraren möjlighet att bl. a lära ut läsbeteende och lässtrategier 

till sina elever och dessutom får de tid att lyssna till hur varje barn läser. Här får läraren 

använda sin erfarenhet och kunskap för att anpassa materialet så att det passar de olika 

elevernas behov.  Meningen är att läraren och hennes/hans elever ska ägna sig åt samma 

text minst två gånger i veckan, helst varje dag för att uppnå bästa effekt och resultat.  

 

2.2 Storböcker och småböcker 

Materialet som man använder sig av är så kallade storböcker och småböcker, samt annat 

material som är relevant för uppgiften som eleverna håller på med. Till utseendet är 

storboken just en bok i ett stort format utformad så att alla elever tillsammans med 

läraren kan läsa den och även titta på bilderna som följer texten. Man vill likna läsandet 

av storboken med föräldrarnas godnattsageläsning, då den vuxne och barnet upplever 

litteraturen tillsammans. Till skillnad från verkligheten har skolan en möjlighet att ge 

alla barn en upplevelse av böckernas värld, ge dem �litterär amning�.8 I tidigare 

forskning har man sett att olika former av högläsning leder till ett ökat läsintresse. Ett 

intresse som även har ökat hos elever med läs- och skrivsvårigheter.9 

Syftet med storböcker är att visa på ett riktigt läsbeteende och utvecklandet av olika 

lässtrategier. Eleverna får tillfälle att öva läsning och att tolka bilderna med stöd från en 

vuxen. Läraren kan under läsningens gång peka på viktiga saker i texten, t ex hur en 

                                                
8 Don Holdaways The foundation of literacy nämns i projektbeskrivningen, 1998. 
9 Truedson, 1994. 



 

6 

mening är konstruerad. Läraren har möjlighet att stimulera elevernas läs- och 

skriftspråksutveckling. Storboken ska kunna engagera alla elever, de som redan kan och 

de som ännu inte kan genom att de varje gång lär sig något nytt.10 I kommunens pärm 

kan man läsa att: 

�Storboken kan vara det mest konkreta redskap vi har för att lyckas i arbetet med att 

hjälpa alla barn att lära sig läsa, oavsett ålder eller språklig erfarenhet.�11 

Småböckerna är till formatet mindre versioner av storböckerna så att alla 

elever kan få varsin bok att läsa ur.  

 

2.3 En lektion med Språktimmen 

Lektionen då Språktimmen äger rum består av cirka sextio minuter som är uppdelade i 

tre olika steg:  

1. Introduktion, 15-20 minuter 

2. Aktiviteter, 30-35 minuter 

3. Sammanfattning, 10-15 minuter 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Struktur för Språktimmen, projektbeskrivningen, s.9 

                                                
10 Lundberg i projektbeskrivningen, 1984. 
11 Holdaways, i projektbeskrivningen, s.16, 1998. 
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Vid introduktionen deltar hela undervisningsgruppen. Syftet är att visa hur läsning och 

skrivning går till, samt se skillnaden mellan talspråk och skriftspråk, men även att 

samlas runt en god bok i en lugn situation. Utgångspunkten är en storbok som läses med 

hjälp av en pekpinne. Pekpinnen hjälper eleverna att förstå läsriktning och hur en text är 

uppbyggd. Läraren pekar på orden samtidigt som hon/han läser högt. Läraren kan t ex 

gå igenom vilken sida som läses först, att man läser från vänster till höger, att historien 

börjar längst upp på sidan, att text och bilder hör ihop, vad en titel är och så vidare. Man 

går även igenom textkonventioner, t ex vad som är en bokstav och ett ord. Olika 

stavningsregler och grammatik tas upp, också användning av stor bokstav, punkt, 

frågetecken, taltecken. Naturligtvis diskuteras handlingen och vilka huvudpersoner som 

finns med i boken. 

I aktiviteterna ska den gemensamma läsningen kombineras med självständig läsning. 

Läraren delar in undervisningsgruppen i mindre, oftast tre, flexibla och självständiga 

arbetsgrupper. Det är viktigt att eleverna får tydliga instruktioner så att det vet vad de 

ska göra för att kunna arbeta självständigt. Eleverna får olika läs- och skrivaktiviteter 

anpassade efter deras förmåga. De förväntas jobba med dem under eget ansvar. De kan t 

ex läsa småböcker, försöka läsa en ny bok, skriva egna sagor, hitta på alternativa slut, 

forska i faktaböcker eller göra grammatiska övningar. Syftet med de olika aktiviteterna 

är att eleverna ska få möjlighet att individuellt utveckla sina kunskaper efter sin egen 

förmåga. Inom en grupp finns det nivåanpassade uppgifter. Läraren sitter med en grupp 

och hinner lyssna på de elever som läser ur småböckerna eller någon annan relevant 

litteratur. 

Sammanfattningen är avslutningen på lektionen. Eleverna samlas återigen i den 

ursprungliga undervisningsgruppen och reflekterar över vad de har lärt sig under 

lektionspasset. De delar med sig av sina erfarenheter, vad som var svårt/lätt, hur de har 

löst sina arbetsuppgifter och de får berömma varandra. 

 

2.4 BRP (Better Reading Partnership) 

BRP vänder sig till elever som redan är läsare men som kan eller vill bli bättre. Under 

15 minuter tre gånger i veckan läser eleven för en läspartner, som dokumenterar deras 

framsteg. Läspartnern är en frivillig vuxen som barnen känner igen och som jobbar på 
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skolan, t ex fritidspedagoger, vaktmästaren, matbespisningspersonal mm. Syftet med 

BRP är att öka elevernas självförtroende och att de ska utveckla strategier för 

effektivare läsning, som i sin tur ska ge en bättre inlärning i olika 

undervisningssituationer.12 

  

2.5 Samarbete med föräldrarna 

Något som är viktigt och som nämns flera gånger i projektbeskrivningen är samarbetet 

med föräldrarna. Föräldrarna har under projektets gång fått löpande information och råd 

om vad de kan göra för att hjälpa sina barn att bli bättre läsare och skrivare. Råden till 

föräldrarna har varit att t ex:  

• läsa för sitt barn varje dag  

• uppmuntra barnen att skriva meddelanden till övriga familjen  

• hjälpa barnet vid läsning/läsläxor på olika sätt 

• fokusera på det som barnet gör rätt och inte på misstagen  

• besöka biblioteket tillsammans  

• tala mycket med barnet osv.  

Föräldrarna görs medvetna om att deras attityd till läsning och skrivning påverkar 

barnen. Är man positiv till skolan och vad barnen gör där blir barnen också positivt 

inställda, viket i sin tur gör inlärningen lättare. 

 

2.6 Processutvärdering av projektet 

I nuläget finns det ingen slututvärdering av projektet och Språktimmen. Emellertid finns 

det tester som visar att barn som arbetat med Språktimmen två gånger i veckan under en 

tvåårsperiod fick ett bättre läsresultat än de som inte arbetade med det.13 

 

                                                
12 Projektbeskrivningen. 
13 Tykeson, 2001. 
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3. LITTERATURGENOMGÅNG  

I detta kapitel kommer jag inledningsvis kort presentera forskning om barns läs- och 

skrivutveckling. Därefter ges en presentation av forskning som behandlar hur 

förskollärare och 1-7 lärare arbetar tillsammans med att utveckla lärande.  

 

3.1 Att bli läs- och skrivkunnig 

När jag har läst litteratur för den här undersökningen har jag ofta stött på ordet litterat i 

samband med läs- och skrivinlärning. Rose-Marie Fahlén diskuterar vad begreppet 

litterat egentligen står för. Ordet är en översättning från det engelska ordet literacy och 

det finns olika tolkningar på svenska, bl.a. litterat, bildad, läs- och skrivkunnig. Om man 

slår upp litterat i Svenska Akademiens ordlista betyder det �bokligt bildad, beläst 

m.m.�.14 Fahlén anser att det finns mer bakom begreppet litterat än att vara läs- och 

skrivkunnig. Hon menar att de flesta forskarna är överens om att det är viktigt för den 

enskilda människan men även för samhället att individerna blir litterata. De är också 

eniga om att begreppet omfattar förståelse och behärskandet av det talade och skrivna 

språket. Men även att social kontext och kulturellt inflytande är betydande faktorer i 

sammanhanget.15  

 

� �det är en demokratisk rättighet och grundläggande likvärdighetsfråga att få utveckla sin 

språkliga förmåga och kommunikativa kompetens.�16 

 

3.1.1 Vad är skrivning/skrift? 

I det här avsnittet om skrivning och nästa som handlar om läsning vill jag åskådliggöra 

hur komplext och svårt det kan vara för barnen att lära sig skriva och läsa. Det är 

mycket som måste fungera för att de ska bli lyckade skrivare och läsare. Jag beskriver 

detta utifrån några språkforskares olika ståndpunkter. Dessutom förklarar jag de olika 

begreppen som förekommer i texten. 
                                                
14 Svenska Akademiens ordlista, 1998. 
15 Fahlén, 1994. 
16 Lpo 94 i Lidholt m.fl. 2003, s.6. 
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Frank Smith anser att vuxna fortfarande underskattar barnens inlärningskapacitet. Det 

som inte medvetet lärs ut inte kräver någon speciell inlärning. Han menar att läs- och 

skrivinlärning inte fordrar några färdigheter som barnen inte har sedan tidigare.17 Ester 

Stadler håller inte med utan anser att läs- och skrivförmåga inte sker spontant, det kostar 

barnen en viss ansträngning och motivation att lära in. De är �avsiktligt inlärda 

färdigheter�.18 

Om skrift skriver hon bl.a. att det är: 

��talade och/eller tänkta ord och texter som bevaras med hjälp av grafiska symboler.�19 

Vårt användande av ett skriftspråk är en �social aktivitet� och en kulturell handling. 

Som skrivare har vi ett budskap att förmedla, vi vill kommunicera ett innehåll till en 

eller flera individer. Detta ska ske på ett avtalat sätt, dvs. genom användandet av 

alfabetet.20 Skriftspråket är skapat av människan för att fylla våra mänskliga behov och 

kräver olika förmågor som ska samarbeta för att det ska fungera, t ex språklig 

medvetenhet och motivation.21 

�I mer fundamental mening ger skriften barnet en hävstång med vilken det kan ta sig ur den 

omedelbara situationens fängelse och från ett nytt plan av reflekterande medvetenhet betrakta 

inte bara det egna språket utan också de egna tankeprocesserna, sociala relationer, ja 

verkligheten i stort.�22 

Skriften kan uppfattas av barnen som en abstrakt aktivitet och inte direkt åtkomlig för 

dem.23 Ett problem med läs- och skrivinlärning är att dessa är mentala sysselsättningar 

som kräver att utövaren har förståelse för hur skriftspråkssystemet är uppbyggt, men 

han/hon måste även ta skrivarens respektive läsarens perspektiv.24 För att skriva måste 

barnen ha förmågan att uppmärksamma ordens morfem, dvs. språkets minsta 

betydelsebärande enhet och kunna stava till dem.25 

                                                
17 Smith, 2000. 
18 Stadler, 1998. 
19 Ibid, s.26. 
20 Dahlgren, 2002. 
21 Stadler, 1998. 
22 Lundberg, 1984, s.40. 
23 Ibid. 
24 Dahlgren, 2002. 
25 Taube, 2000. 
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Skrivningen kommer oftast före läsning för de flesta barn. Det faller sig mer naturligt 

för barn att skriva än att läsa. Det beror på att skrivandet liknar ritandet och det utgår 

från barnet självt som gör en aktiv handling.26 

Om barnet klarar sig igenom det första mötet med skriftspråket med självförtroendet i 

behåll så finns förutsättningen och motivationen för ett fortsatt inlärande.27 Genom att 

utgå från elevernas intressen skapas en meningsfull inlärning som ger självförtroende 

och ansvarskänsla. Det ska vara spännande att läsa och skriva från början.28 

Skriftspråket måste göras meningsfullt och användbart för barnen. Hjälpen får de av 

lärare som förstår läsningens natur och känner eleverna. 

3.1.2 Vad är läsning?  

Vilka kunskaper behöver barn för att lära sig läsa? Vad innebär det att läsa? I det här 

avsnittet ska jag förklara vad som krävs av barnen för att de ska kunna utveckla sin 

läsning. 

Barn som växer upp i en miljö där läsandet är en viktig del av livet märker i tidig ålder 

att skriften och texten i tidningar och böcker har stor betydelse för de vuxnas vardagliga 

liv.29 De här barnen får ett försprång när de ska börja skolan. De har säkert också fått 

sagor lästa för sig innan de ska somna och får då en förståelse för hur spännande 

läsningen kan vara och att man kan få kunskap från den också. 

Stadler menar att: 

�Läsning är en skapande process där läsaren aktivt rekonstruerar ord och meningar, tar emot 

författarens tankar ur de tysta bokstäverna och ger dem sitt eget innehåll.�30 

En korrekt avkodning, dvs. kunskapen om relationen mellan bokstäver och ljud är en av 

förutsättningarna för full läsförståelse, hon ger som exempel, b-o-k = bok Bristfällig 

avkodning är en vanlig orsak till dålig läsförståelse.31 Kan ett barn som inte förstår vad 

det läser gå tillbaka till ordet och ljuda varje bokstav för sig så börjar det antagligen att 

gissa sig till vad det står och så faller hela meningen med den text som barnet läser. Det 

här kräver som Lundberg skriver mångsidighet från barnets sida då det gäller att gå från 
                                                
26 Dahlgren, 2002. 
27 Taube, 2000, 
28 Truedson, 1994. 
29 Stadler, 1998. 
30 Ibid, s.27. 
31 Taube, 2000. 
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helhet till delar och från delar till helhet. Han menar att basen för läsning är att ord 

måste avkodas och kan inte läsas rent visuellt.32 Barnet kan alltså inte bara titta på ett 

ord och veta vad det betyder. Det måste bryta upp ordet i bokstäver, veta hur varje 

bokstav låter och sedan sätta ihop det till ett ord igen.  

Smith står för en annan uppfattning och anser att ibland betraktas läsning som om det 

bara handlade om att översätta just bokstäverna till ljud, avkoda det skrivna språket. 

Smith som är oerhört kritisk till fonetikundervisningen, anser den ineffektiv och onödig, 

han menar att vi inte alltid kan lita på den. Han anser vidare att vi uppfattar skrivna ord 

som bilder, då vi har lärt oss hur gestalten för ett ord ser ut. Vi ser gestalten som en 

helhet. När du känner igen ett välbekant ord behöver du inte fästa någon 

uppmärksamhet vid bokstäverna utan du ser helheten. 

Smith anser att barn lär sig läsa genom att läsa. Det är viktigt för nybörjaren att det 

materialet som läses är meningsfullt, stimulerande och att eleven kan relatera till 

innehållet. Att det finns i barnets begreppsvärld. Det får inte vara nonsens.33 Detta är 

något de flesta forskare håller med om. För att bli en aktiv läsare måste eleven känna att 

hon/han kan läsa med bibehållen förståelse. Texten ska inte vara svårare än att den kan 

läsas relativt flytande. Handlingen ska ligga nära barnets värld och det ska helst 

förekomma en efterliggande diskussion om textens ämnesområde.34 När barnen läser 

något som de upplever meningslöst, för svårt eller om de är nervösa för att läsa fel 

uppstår ett vad Smith kallar �tunnelseende�. Det innebär att ett par bokstäver ses och 

läses åt gången istället för hela fraser. Texten blir sönderhackad, förlorar sin mening och 

går inte att använda för eleven i fråga. Den blir meningslös.35  

Läsförståelse är kopplad till elevens mognad, kunskap och allmänt språkliga och 

intellektuella förutsättningar. De faktorer som påverkar läsförståelsen är avkodning, 

ordförståelse, språkets syntax, ämneskunskap, förväntningar, förhållningssätt och 

kontext. Avkodningen måste stämma och vara tämligen snabb för att inte utgöra ett 

hinder för förståelsen. Även om avkodningen är viktig måste eleverna ha ordförståelse, 

dvs. förstå ordens innebörd, de måste finnas i barnets begreppsvärld och de måste förstå 

vad orden betyder. Språkets syntax, satsbyggnad, gör att eleven kan förutsäga en del ord 

                                                
32 Lundberg, 1984. 
33 Smith, 2000. 
34 Taube, 2000. 
35 Smith, 2000. 
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då vi har en inbyggd grammatik sedan barnsben, vilket gör det lättare att koda av orden 

som i sin tur ger en bättre läsförståelse. Ämneskunskap och allmänbildning gör att 

barnet genom egen erfarenhet av omvärlden har det lättare att förstå det den läser och 

kan skapa sig ny egen kunskap. Förväntningarna på den lästa texten kan göra att eleven 

får bekräftelse på sina tankar eller om det vill sig illa �läser in� vad den vill läsa. 

Förhållningssättet har att göra med hur barnet tolkar den lästa texten, dvs. om den läser 

med intresse eller för att leta fakta, och på så sätt inte ser textens helhet. Slutligen har 

kontexten, sammanhanget betydelse vid förståelsen av en text. Ibland kan kontexten 

vara avgörande vid förståelse av det lästa, t.ex. när den skrivna meningen betyder olika 

saker i olika sammanhang. Stadler ger ett exempel: �Tomten var liten och låg i en 

sluttning.�  När vi läser skapar vi ett sammanhang genom att automatiskt samla orden i 

fraser och ordgrupper. Dessa lägger vi sedan ihop till större enheter och skapar oss en 

kontext. Men vi ska också ha en allmänspråklig kompetens och kunskapen att kunna 

läsa mellan raderna för att kunna dra några slutsatser från den lästa texten.36 

Läsning och skrivning ska inte behandlas som separata enheter utan de hör ihop. Det 

som barnen lär sig om läsning hjälper dem vid skrivning och tvärtom. Då skrivning är 

mer krävande än läsning ska de behandlas som en enhet.37 Stadler anser att de båda 

förmågorna bygger på samma grund, att man kan hantera den alfabetiska koden. Genom 

flitigt läsande och skrivande förstår barnen språkets uppbyggnad och det hjälper dem att 

utvecklas.38  

Det är svårt som novis på området att veta vilken av språkforskarna som har den �rätta 

lösningen� på hur barnen ska lära sig skriva och läsa. Som jag skrev inledningsvis är det 

en komplex process. Eftersom olika barn kräver olika metoder så bör man som lärare 

ändå veta att det finns olika teorier att utgå från. Den som utmärker sig mest enligt min 

mening är Smith som i de flesta fall tycker annorlunda i jämförelse med t.ex. Lundberg. 

Det är inte heller svårt att se att många influenser gällande Språktimmen kommer från 

Smith. Bl.a. att läraren och elever ska diskutera vad den lästa texten handlar om, att 

texterna ska vara spännande, intressanta och handla om elevernas egen värld för att de 

lättare ska kunna ta till sig det lästa.  

 

                                                
36 Stadler, 1998.  
37 Smith, 2000. 
38 Stadler, 1998. 



 

14 

3.1.3 Lärarens roll i barns läs- och skrivutveckling 

I det här avsnittet kommer jag med hjälp av litteraturen beskriva vad som fordras av oss 

lärare för att våra elever ska utvecklas till självständigt läsande och skrivande individer.  

Rose-Marie Fahlén menar att enligt läroplanen skildras läraren som en �lyhörd och 

stödjande person� som ska finnas till hands för elevernas vidare utveckling. Lärarna ska 

fungera som skolbarnens handledare.39 

Lärare som är framgångsrika när det gäller att få barn att lära sig läsa och skriva har 

några gemensamma drag: de är trygga i sin yrkesroll, öppna för förändringar, utgår från 

elevernas intressen, skapar läs- och skrivlust, har ett gott arbetsklimat, styr med fast 

hand mm.40 

Läsning och skrivning kräver vägledning och undervisning för att fungera 

tillfredsställande. Undervisningen ska ta hänsyn till att det finns en stor variation mellan 

barnen när det gäller bokstavsintresse och skrivberedskap. De som inte har kommit 

igång måste få all den hjälp som de behöver för att inte hamna på efterkälken och 

drabbas av utslagning i tidig ålder.41 Som lärare är det viktigt att inte heller glömma bort 

de barn som har kommit lite längre i sin utveckling. Det kan bli så att man tänker att de 

klarar sig alltid och så ser man inte som lärare att de eleverna har stannat i sitt lärande 

och måste få hjälp därifrån. En del av utmaningen som lärare är att få en fungerande 

undervisning för alla barn. Ingen ska få komma på efterkälken och alla ska genomgå 

läs- och skrivinlärningen med självförtroendet i behåll. 

� En stor del av den pedagogiska konsten ligger i att skapa meningsfulla uppgifter som inte är 

för lätta och inte heller för svåra. Att klara en lagom svår uppgift ger barnen tillit till den egna 

förmågan.�42 

Att en metod fungerar bra eller dåligt beror oftast på vilken inställning läraren har till 

sin uppgift och till barnen hon/han undervisar. Men även medvetenhet om hur barn lär 

sig läsa och skriva för att de ska få så goda villkor som möjligt för sitt lärande. 

Dessutom kan hur lång erfarenhet läraren har spela roll för hur bra det går för de barn 

                                                
39 Fahlén, 2002. 
40 Truedson, 1994. 
41 Stadler, 1998. 
42 Ibid, s.65. 
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som hon/han möter.43 Det är kanske inte så underligt med tanke på att en erfaren lärare 

har mer kunskap och fler metoder att välja på som hon/han har samlat på sig under sina 

yrkesår som verksam lärare. Som lärarstuderande hinner man bara nudda vid några 

metoder och pröva dem lite grann när man är ute på fältet innan det är dags att komma 

ut i verkligheten som yrkesverksam lärare.  

Truedson skriver i Skolverkets rapport att tidigare forskning visar att det inte finns 

någon överlägsen och dominerande metod för läs- och skrivinlärning. Det går att nå 

målet på flera sätt och utnyttja inslag från många olika metoder för att det ska passa 

olika barns behov.44 

Lärarna som har stor betydelse för om barnen lyckas med sin läsning eller inte, de ska 

underlätta och befrämja inträdet i de �läskunnigas förening�. Barnen ska alltid känna att 

de kan få den hjälp de behöver direkt. Klassrummet ska vara en plats för meningsfulla 

och användbara läsaktiviteter. Därför ska lärarna se till att barnen har tillgång till 

material som är stimulerande, intressant och meningsfullt och som de kan relatera till. 

Vuxna spelar en stor roll när det gäller att hjälpa barnen att begripa text, vi gör den 

begriplig för dem. Vi är vägledare och förebilder. Smith uppmanar oss att läsa alla 

texter som omger barnen. Även om det kan vara svårt för lärarna att skapa den mångfald 

av texter som finns utanför skolan. 

Vad som brukar saknas är en förståelse för läsningens natur som gör att lärarna själva 

kan komma fram till ett beslut om när och hur vissa metoder ska användas. De måste 

kunna se det som är meningsfullt.45 Även här spelar lärarens erfarenhet en roll då de 

erfarna lärarna vet vad som fungerar eller inte. De har förhoppningsvis lärt sig av de 

misstag som de gjort genom åren. 

Rose-Marie Fahlén skriver: 

� För att kunna leva upp till att som lärare och stöttande vuxen verka på ett effektivt sätt krävs, 

enligt min mening, stora kunskaper och medvetenhet om både ingående processer och vad 

målet innebär�46 

                                                
43 Lundberg, 1984. 
44 Truedson, 1994. 
45 Smith, 2000. 
46 Fahlén, 2002, s.221. 
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Många svårigheter som barn upplever när de lär sig läsa har att göra med 

undervisningsproblem, inte problem hos den som lär sig.47 Det här kanske stämmer, 

men de barn som trots allt har det svårt måste onekligen ha mer hjälp från någon som 

kanske förstår vad just det barnet saknar eller har problem med. Då kan Reading 

Recovery som nästa avsnitt handlar om kanske vara lösningen för de barnen. 

 

3.1.4 Reading Recovery48 

Reading Recovery är ett läs- och skrivutvecklingsprogram som ingår liksom 

Språktimmen och BRP (se s.7) i läsutvecklingsprojektet som har sina rötter i Nya 

Zeeland. I detta avsnitt kommer jag att kort beskriva Reading Recovery, dess struktur 

och vad som krävs av oss lärare för att arbeta med denna metod. 

Överlag klarar sig de flesta barn (ca 80-90 %) med de olika metoderna som förekommer 

i klassrummen. Reading Recovery är till för de elever som efter ett år i skolan inte har 

kommit igång med sin läsning och skrivning på ett fördelaktigt sätt. Det är mycket som 

ett barn ska lära sig under sitt första år i skolan. En del barn behöver mer tid och hjälp 

än andra. Barnen ska förutom att lära sig räkna, läsa och skriva, bl.a. lära sig att arbeta i 

en stor grupp med andra barn, lyda regler, möta lärarens förväntningar och tävla om 

lärarens uppmärksamhet med sina klasskamrater. 

Enligt Clay finns det en inställning till barns lärande som säger att barn mognar och 

efter ett tag så börjar de läsa. Detta påstående stämmer inte, tycker hon. Det gäller att 

tidigt upptäcka de barn som inte klarar sig med de metoder som erbjuds i klassrummet 

och sätta in åtgärder direkt för dem. Blir barnet utan hjälp en längre tid, desto kortare tid 

finns det till att korrigera problemet som barnet kan ha praktiserat under längre period.  

Det är viktigt att barnen får möta erfarna lärare som har erfarenhet av och förståelse för 

barns läs- och skrivutveckling. Eftersom det första året är så viktigt för barnen vore det 

idealiskt att de får en lärare som har erfarenhet av att ha arbetat med yngre barn under 

många år. Dessa lärare kan snabbare identifiera och uppmärksamma de barn som 

behöver extra hjälp. De ser hur barnen arbetar när de ska tillägna sig en text, vad de 

                                                
47 Smith, 2000. 
48 Detta avsnitt bygger på Marie M Clays bok Reading Recovery, 1994. 
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använder för strategier, vad som är problemet och hur de ska kunna stödja honom/henne 

genom olika åtgärder. Lärarna har god kunskap om vilka böcker och material som ska 

användas, men också kunskap om vilka olika undervisningsmetoder och tekniker som 

finns. Något som även är viktigt att kunna är när det är dags för barnen att gå vidare och 

nå en högre nivå i sitt lärande. Dessa lärare förstår också att det finns olika �vägar� att ta 

för att komma till samma mål som klasskamraterna. De kan möta alla barn på deras 

egen nivå och individanpassa lärandet. Följaktligen förstår de att lärandet ser olika ut 

från barn till barn. Det här är svårt för oss som är nya lärare då vi inte har så mycket 

kunskap och framförallt så saknar vi erfarenhet. Clay anser att nyutexaminerade lärare 

ska få kunna observera de mer erfarna lärarna för att inhämta kunskap från dem och se 

hur de arbetar. Det här är något som vi faktiskt gör under våra VFU-perioder som 

blivande lärare, vilket är oerhört viktigt och lärande för oss.  

För de barn som inte lyckas ta sig in i de �läskunnigas förening� som Smith kallar det så 

är Reading Recovery ett �andra chansenprogram�. Det är ett intensivt program där lärare 

och elev träffas 30 min. varje dag under 12-15 veckor. Barnen får enskild undervisning 

med individuella instruktioner. Den enskilda undervisningen gör att barnet får 

omedelbar feedback på sitt lärande och läraren kan direkt korrigera fel som uppstår. 

Lärarens utgår från barnets styrkor och bygger på dessa, ingen tid får gå till �onödigt� 

lärande, alltså det som barnet redan vet. Varje barn har specifika mål för vad han/hon 

behöver lära sig. Under programmets gång utvärderar läraren målen och sätter upp nya 

för en fortsatt effektiv undervisning. Innan ett barn får börja i ett Reading 

Recoveryprogram måste dess föräldrar ge sitt godkännande. 

De två första veckorna av programmet läggs all fokus på barnet och under denna period 

lär barn och lärare känna varandra om de inte gör det sedan tidigare. Barnet får inte 

känna någon press så därför ägnas tiden åt det som barnet redan vet och kan om läsning 

och skrivning, dvs. läsandet av enkla texter och skrivandet av enstaka ord och meningar. 

Detta görs dels för att läraren ska kunna observera hur barnet reagerar inför och 

bearbetar olika texter, dels för att bygga upp barnets självförtroende inför det nya som 

ska komma. 

I Reading Recoveryprogrammet delar man helst inte på läsandet och skrivandet. Det 

anses gå hand i hand. När barnet läser bidrar läsningen till förståelse för och om skriven 
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text och när det lär sig skriva bokstäver, ord och meningar stödjer det förståelsen för 

läsning. 

En lektion kan se ut på följande sätt: eleven läser en lättläst bok, vald av läraren som de 

fått ta hem dagen innan för att läsa för sina föräldrar. Eller kanske bara titta på den och 

diskutera innehållet för de barn som inte klarar av att läsa ännu. Under tiden som eleven 

läser, för läraren ett protokoll, ett så kallat running record över elevens läsning. Läraren 

markerar om eleven hoppar över ord, uttalar dem fel, korrigerar sin egen läsning eller 

läser för fort. Varje dag ska eleven skriva en mening eller en kort berättelse tillsammans 

med läraren. Meningen eller berättelsen delas upp i enskilda ord för att lättare kunna 

studera varje ord för sig, titta på stavelser men även för att bygga ihop meningen igen. 

Det är viktigt att det är elevens egna ord som man utgår från. Att det kommer från 

elevens egna erfarenheter eller intressen. Något som också är viktigt under dessa 

lektioner är att läraren alltid ger positiv respons för varje litet försök som eleven gör. 

Varje försök till självständigt lärande ska uppmuntras och förstärkas. Lärarens mål är att 

barnet ska få med sig effektiva strategier när den arbetar med läsning och skrivning och 

att han/hon ska ligga på samma nivå som sina klasskamrater. Barnen ska som sagt efter 

genomgånget program tillbaka till klassrummet och förhoppningsvis fortsätta med sina 

framsteg där och ligga på samma nivå som sina klasskamrater. 

Enligt Clay är det fåtal barn (ca. 0,5-1 %), som inte klarar Reading 

Recoveryprogrammet och som måste fortsätta få hjälp med sin läs- och skrivutveckling. 

Under en av mina VFU-perioder fick jag sitta med under några Reading 

Recoverylektioner. Något som jag uppmärksammade var att de som har hand om 

Reading Recovery i skolorna är specialpedagogerna. Det är inte alls konstigt då de är 

mycket insatta i läs- och skrivinlärning och ofta har en lång erfarenhet av undervisning. 

Något som faktiskt förespråkas av Clay. 
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3.2 Samarbete mellan förskollärare och 1-7 lärare för att utveckla 

barns läsning och skrivning 

Som jag skrev i min inledning är ett samarbete med förskollärare aktuellt om man 

arbetar med f-1:or i skolan. Då vi har olika utbildningar är det intressant att undersöka 

hur de båda yrkesgrupperna uppfattar barns lärande. Finns det någon skillnad och var i 

ligger den? Det är även intressant att undersöka hur samarbetet mellan förskollärare och 

lärare ser ut i skolan idag enligt forskarna. 

3.2.1 Olika yrkesroller 

I och med att förskollärare och lärare faktiskt har olika utbildning så har jag valt att i det 

här avsnittet ta reda på vad de båda yrkesgrupperna lägger fokus på i barns lärande och 

utveckling. Skiljer sig uppfattningarna eller inte?  

�Arbete med barn kräver många olika kompetenser. Ett samarbete mellan exempelvis 

förskollärare, grundskollärare och fritidspedagoger skulle därför kunna vara till gagn för 

barnen och deras vistelse i skolan.�49 

Ett samarbete påverkas av olika tankar som yrkesgrupperna kan ha om sin egen och 

varandras kompetens och vad man tycker är viktigt i verksamheten.50 Bland personer 

som tänker likadant som man själv gör och har samma utbildning har man en större 

chans att bli styrkt i sin yrkesutövning. Det blir lättare att samtala med människor som 

har samma åsikter som man själv har. Det finns en trygghet i det. Alla arbetsställen och 

yrkesgrupper har sina egna traditioner och sin egen kultur. Är alla medvetna om det blir 

det inte ett problem.51 

Personalen har naturligtvis en stor betydelse när det gäller utformningen av skolans 

verksamhet. Barnens pedagoger är utbildade på olika sätt och med olika innehåll. Det 

finns delade meningar om hur eleverna i förskolan och skolan lär sig.52 Enligt Dahlgren 

lägger förskolepedagogen stark betoning på allmän utvecklingspsykologi, social, 

emotionell, motorisk och språklig utveckling, samt skapande lek och verksamhet. Ett 

helhetsperspektiv och betydelsen av en mångsidig stimulering framhålls. I en 

enkätstudie gjord av Elisabeth Ahlstrand visade det sig att förskollärarna föredrog ett 

                                                
49 Lidholt m.fl. 2003, s.27. 
50 Ibid. 
51 Kernell, 2002. 
52 Lidholt m.fl. 2003. 



 

20 

synsätt som menar att barn lär sig bäst om man utgår från deras nyfikenhet. Barnet ska 

själv fråga efter sin kunskap och det är viktigt för utvecklingen att det får göra egna val i 

sitt lärande. Barnen får själva avgöra när det är dags att söka ny kunskap.53 Om vi tittar 

på 1-7 läraren så har han/hon en utbildning som understryker samhällets (lagstadgade) 

krav på eleven i form av inlärning av olika basfärdigheter.54 Fokus ligger på vad det är 

som eleverna ska lära sig och den mentala stimulansen är lärandets kärna. Lärarna 

lägger ofta stor vikt på den systematiska träningen vid lärandet av t.ex. bokstäver och 

ljud. I ovan nämnda studie av Ahlstrand föredrog lärarna ett synsätt där man har en 

tilltro till att barnen lär och utvecklas genom att de vuxna visar vad och hur barnet ska 

lära sig. En undersökning gjord av Anders Arnqvist visar också tydligt att ansvaret för 

att lära ut bokstäver, läsa och skriva läggs på lärarna i de undersökta skolorna.55 Kanske 

är det så att förskollärarna känner att de inte har de rätta redskapen och utbildningen för 

att lära barn läsa och skriva. Detta är något som faktiskt ingår i vår lärarutbildning och 

det faller sig då naturligt att ansvaret läggs på oss. 

Lidholt tycker att sexåringarna kommer i kläm då skolan inte är lämpad för deras behov 

av rörelse. I stället för en samlad kunskapssyn och organisering som inriktar sig på 

barnen har skolans ämnesinriktade kunskapssyn och organisering i form av arbetspass 

och raster tagit över. Det finns en �skolkod� som är klar och märkbar. Sexåringarna i 

skolan ägnar sig inte så mycket åt lek som de jämnåriga barnen i en ren förskoleklass 

gör. Det går åt mer tid till läs- och skrivaktiviteter i skolan för dem.56 

Här kan man konstatera att i och med att de båda yrkesgrupperna har olika utbildningar 

i grunden så skiljer sig också deras uppfattningar om barnens lärande och vad som är 

viktigt med den. De olika yrkesrollerna gör att vi har olika förväntningar på barnen. 

Lidholt menar att det finns en �skolkod� och att sexåringarna kommer i kläm i skolan. 

Jag tror ändå pedagogernas olika utbildningar och därmed synsätt kan komma barnen 

till gagn om de går i en f-1:a där en förskollärare och en lärare arbetar tillsammans. 

Eftersom barnen har kommit olika långt i sin utveckling finns det alltid en pedagog som 

kan förstå dem och ge dem det de behöver. En del barn är redo för sin läs- och 

skrivinlärning tidigt medan andra barn kanske behöver mer tid till sin utveckling. 

                                                
53 Ahlstrand i Lidholt m.fl., 2003 
54 Dahlgren, 2002. 
55 Arnqvist i Lidholt m.fl. 2003. 
56 Lidholt m.fl., 2003. 
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3.2.2 Samarbete mellan förskollärare och lärare 

I skolan idag är det ett faktum att förskollärare och lärare samarbetar med varandra 

kring barnens lärande. Jag vill med det här avsnittet ta reda på vad som krävs för att 

detta samarbete ska fungera då jag i det förra avsnittet konstaterade att i och med de 

olika yrkesrollerna har pedagogerna olika synsätt på barns lärande och utveckling. 

Under 1980-talet visade det sig att förskollärare och lärare hade svårt att lösa oenigheten 

om vem som skulle ta ansvar för barnens läs- och skrivutveckling. Ansvaret kom att 

ligga på den personal som arbetade i skolan.57  

Arbetet i en f-1:a kräver för det mesta att två yrkesgrupper som tidigare inte haft så 

mycket med varandra att göra nu måste jobba tillsammans för barnens fortsatta lärande. 

Detta kan göra att förskolläraren och läraren ser olika lösningar på samma problem, men 

även att de tycker verksamhetens mål kan uppnås på olika sätt. Man kan också uppfatta 

sin egen yrkesroll och elevroll annorlunda. Det tar ofta tid innan de två yrkesgrupperna 

lär känna varandra. Ibland är det inte bara synen på lärandet och utveckling som skiljer 

grupperna åt utan det kan vara olika mellan arbetslag och skolor med. 

När samarbete sker mellan skola och förskola har skolkulturen ofta en tendens att ta 

över. Det har funnits en benägenhet i de flesta fall att läraren har varit den som tillåtits 

hitta lösningar och ta de viktiga besluten i ett samarbete mellan lärare och förskollärare. 

Ahlstrand ( i Lidholt) menar att lärarna är mer företagsamma när det gäller organisering 

och aktiviteter i arbetet. I diskussioner som handlar om enskilda barn blir grupperna mer 

likvärdiga, då förskollärarna känner att de har mycket goda kunskaper och erfarenheter 

om barns utveckling. 

Ett arbete med barn kräver en mängd olika kvalifikationer. Barnens lärande blir enklare 

om de vuxna runt dem samarbetar med varandra. Detta görs genom att de olika 

grupperna utbyter erfarenheter och utnyttjar de stunder de kan för reflektion över 

verksamheten. Enligt Granström kräver detta tid, diskussion och ansvar, men det skapas 

ett gemensamt yrkesspråk vilket gör det lättare att kommunicera med varandra. Det 

undanröjer en del irritationsmoment som kan störa inlärningen för eleverna.58 Att förstå 
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vilka vi är och komplexiteten i professionen kräver många möten med andra människor 

som vi kan jämföra oss och samtala med. 59 

Arnqvist har i intervjuer med förskollärare och lärare kommit fram till att de som arbetat 

tillsammans i integrerad verksamhet faktiskt lär sig av varandra och delar med sig av sin 

pedagogiska kunskap. De har i högre grad ägnat mer tid till pedagogiska samtal kring 

elevernas läsning och skrivning. Följden av det blir att förskollärarna tänker mer på 

utvecklingen av läsningen och skrivandet. Grundskollärarna försöker tänka på hela 

barnets utveckling. Förskollärarna får en vidare syn på kunskap och lärarna får en 

fördjupning av sin kunskap.60 

Det har skett förändringar sedan 1980-talet. Förskollärare, 1-7 lärare, men även 

fritidspedagoger rör sig allt smidigare i varandras verksamhetsfält. 

Det finns många som känner att samarbetet med andra yrkesgrupper är nyttigt. De får 

möjligheten att se sitt arbete genom andras ögon. Det finns fortfarande oenigheter, 

missuppfattningar och gnissel grupperna mellan men har man en öppen dialog med 

varandra går det mesta att lösa.61 

När människor samarbetar och är öppna för varandras förslag och idéer så kan ett 

lärande och en förståelse för varandra infinnas som alla kan dra nytta av. För att kunna 

dra lärdom av varandra och kunna bygga upp ett gemensamt yrkesspråk som 

förespråkas av Granström krävs som sagt tid till diskussion. En tid som jag har upplevt 

inte riktigt finns i skolorna idag. Dels är det en ganska stor personalomsättning och det 

finns så mycket annat att diskutera under de möten som faktiskt finns. Det kräver att 

man som lärare får arbetsro tillsammans med sin kollega och att samarbetet sker under 

en längre period, gärna flera år för att samarbetet ska kunna fungera och ligga alla till 

gagn. 

 

Läsning och skrivning är en inkörsport till livet. Det måste vara oerhört svårt att klara 

sig i samhället som det ser ut idag om man inte kan läsa och skriva. Syftet med min 

studie är att undersöka vilka mål några förskollärare och lärare har med sin läs- och 

                                                
59 Kernell, 2002. 
60 Arnqvist i Lidholt m.fl., 2003. 
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skrivundervisning. Jag har med denna litteraturgenomgång velat ge en bakgrund till vad 

som är viktigt att veta när man som pedagog ska lära barn läsa och skriva. För att kunna 

sätta upp och ha mål med sin undervisning måste pedagogerna veta vad som krävs av 

barnen och sig själva för att barnen ska bli läs- och skrivkunniga. Det är också viktigt att 

veta hur man ska nå dit och med vilka medel och metoder detta ska ske. Av 

litteraturgenomgången kan man också se hur viktigt det är med erfarna lärare och vilken 

inställning till lärande de har för att barnen ska lyckas med sin läs- och skrivinlärning. 

Forskningen menar att det finns skillnader i förskollärares och lärares uppfattningar om 

barns lärande. Jag har i min studie valt att intervjua några förskollärare och 1-7 lärare 

för att se om det i deras svar framgår några skillnader men också likheter angående 

barns läs- och skrivinlärning. 
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4. METOD 
 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för de överväganden som jag gjort vid valet av 

metod, urval av deltagare i undersökningen och hur jag har bearbetat det insamlade 

materialet. 

 

Jag har i min undersökning använt mig av: 

• intervjuer 

• två enkäter 

 
4.1 Val av intervju 
När valet av ämnesområde för min studie var bestämt och när frågeställningarna var 

färdigformulerade var det dags att besluta vilka vetenskapliga metoder jag skulle välja 

för att samla in material till studien. Som huvudmetod valde jag att göra kvalitativa 

intervjuer för jag ansåg att de var lämpliga för min undersökning. Denna metod innebär 

att man som intervjuare kan använda sig av �friare formulerade frågor, som varieras på 

olika sätt.�62 Jag tyckte det var viktigt att inte behöva hålla mig till fasta frågor därför att 

jag ville få igång en diskussion om frågorna med personen som jag intervjuade. Svaren 

skulle bli mer fylliga, detaljerade och jag skulle få mer kunskap om vad som var 

relevant och viktigt för just den intervjupersonen i fråga. En intervju är ett samtal, en 

dialog mellan två parter som behandlar ett eller flera ämnen som de båda känner ett 

delat intresse för. Syftet med den kvalitativa forskningsintervjun är att få kunskap och 

beskriva den intervjuades livsvärld ur hans/hennes eget perspektiv.63 

 
 �Intervju är nämligen det bästa sättet � kanske det enda � att få reda på �vad någon 

vet eller vad någon tänker på�.� 64  
 

Forskningsintervjun är halvstrukturerad i sin utformning. Den är inte ett öppet samtal 

och den har inte ett bestämt strukturerat frågeformulär. Intervjun genomförs efter en 

intervjuguide med ett visst tema och förslag på frågor.65 (Se bilaga 1). 

                                                
62 Johansson & Svedner, 2001. 
63 Kvale, 1997. 
64 Patton, 1980 s.196, i Merriam, 1994. 
65 Ibid. 
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��den är ett utmärkt verktyg när det gäller att samla in sådan information som det 

är svårt att få tag i på annat sätt�� 66 

 

I intervjun kommer värderingar, attityder och förhållningssätt fram genom att 

intervjupersonerna berättar öppet om sitt arbete. En kvalitativ intervju liknar som sagt 

ett samtal där den ena repliken ger den andra. Skillnaden är att vid intervju diskuteras 

det ämne som intervjuaren har bestämt.67 Kvale jämför en intervju med ett oskrivet 

manus som har givna roller och underförstådda regler för deltagarna. Intervjuaren styr 

situationen genom sina ämnen och frågor. Den intervjuade bidrar med sitt perspektiv 

och sina åsikter.68 

 

4.2 Val av enkät 
Som komplement till intervjuerna valde jag att göra två enkäter. De handlade om vilka 

mål förskollärarna och 1-7 lärarna har med sin läs- respektive skrivundervisning i sitt 

arbete med Språktimmen. (Se bilaga 2 och 3). Jag ville få kunskap om hur pedagoger 

med olika utbildning har för mål med sin läs- och skrivundervisning. 

 

Anledningen till att jag kompletterade mina intervjuer med enkäter var att, dels blev 

intervjuerna inte så långa, dels fick pedagogerna ännu mer tid att reflektera över sitt 

arbete. De kunde begrunda frågorna utan press.69 Processen med en intervju är ganska 

tidskrävande anser jag. Själva intervjuandet, transkriberingen och analysen av 

utskrifterna tar tid och som student har man tidspress då man vill att arbetet ska vara 

klart under en viss period. Jag hade säkert kunnat ställa enkätfrågorna under 

intervjuerna, men jag valde att ge pedagogerna två enkäter att besvara istället. Hartman 

anser att om det finns för många frågor i en intervju så blir respondenten ouppmärksam 

och har svårt för att koncentrera sig på det som är viktigt under intervjun. Han/hon 

tröttnar på frågorna. Dessutom leder ett för stort �frågebatteri� till att författaren får ett 

omfångsrikt material som ska bearbetas och det blir svårare att ta ut de viktiga delarna 

för studien.70 Enligt Ejlertsson är enkäten den mest strukturerade formen för 
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69 Ejlertsson, 1996. 
70 Hartman, 2003. 
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kunskapssökande. Frågeområdena, frågorna och svarsalternativen är bestämda i 

förväg.71 I mitt val av enkät trodde jag att det skulle bli enklare för mig att få ner svaren 

i en tabell för att lättare kunna jämföra pedagogernas uppfattningar om målen med läs- 

och skrivundervisningen. Svaren skulle komma fram på ett tydligt sätt och jag skulle få 

det lättare att analysera svaren jag fick. Enkäten är ett �mätinstrument� som fastställer 

människors beteende, åsikter och känslor.72 Jag använde materialet jag fick fram för att 

se på likheter och skillnader i deras uppfattningar. (Se tabell 2 och 3). Eftersom 

utformningen av frågorna i en enkätundersökning presenteras på samma sätt för de som 

ska svara på enkäten blir resultaten lättare att tolka. Vid en intervju går svaren genom 

intervjuaren och blir kanske påverkade av intervjuarens egna åsikter.  

 

4.3 Urval inför intervju och enkät 
 

I undersökningen ingår tre förskollärare och tre 1-7 lärare. Kontakten med dem tog jag 

personligen genom att åka till deras arbetsplats. Jag valde dessa pedagoger med 

anledning av att jag kände till de flesta av dem (4 st.) sedan tidigare, då jag har 

praktiserat på skolan de undervisar i. Har bl.a. varit med på deras lektioner och sett hur 

de arbetar. Dessutom hade de flesta oerhört mycket erfarenhet, då de har varit 

yrkesverksamma i åtskilliga år. Det kan tyckas att urvalet av personer är litet, men här 

spelar tiden en roll och som Jan Trost skriver behövdes inte så hög precision som ett 

stort urval ger. Min undersökning baseras på vad några förskollärare och 1-7 lärare 

tycker. Deras svar och åsikter är inte representativa för en hel befolkning. Det var 

förskollärarnas och lärarnas egna åsikter jag ville åt. Jag intervjuade pedagogerna för att 

få med en röst från dem som faktiskt arbetar med Språktimmen.73 Efter att jag 

genomfört intervjuer med de sex pedagogerna frågade jag om de även ville fylla i en 

enkät. Alla gick med på det. Jag sade till dem att markera formulären med ett F för 

förskollärare och ett L för lärare och ringa in svaren. Jag hämtade enkäterna efter en 

vecka. 

Jag fick inget bortfall vad gäller mina tänkta intervjuer eller enkäter. Förmodligen beror 

det på att jag valde få personer och att jag höll en personlig kontakt med dem genom att 
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under arbetets gång kontinuerligt åka till deras arbetsplats. De kunde fråga mig direkt 

om det var något som var oklart.  

 

Tabell 1. Presentation av pedagogerna som är med i undersökningen. Namnen är 

fingerade.  

 Utbildning Antal år i yrket 

Anna (förskollärare)  Förskollärare 18 

Lisa (förskollärare)  Förskollärare, drivit egen förskola 23 

Ingela (förskollärare)  Förskollärare 28 

Helena (lärare)  Förskollärare, 1-7 lärare 23 

Maria (lärare)  1-7 lärare 30 

Linda (lärare)  1-7 lärare 6 

 

4.4 Genomförande 
 

Som jag nämnt tidigare tog jag själv kontakt med de förskollärare och lärare som jag 

intervjuade genom att åka till deras arbetsplats. Se tabell 1 för presentation av 

pedagogerna. Jag tror att det var en fördel för mig att jag var mer eller mindre bekant 

med en del personer. Det gjorde nog att det var lättare att öppna sig för mig och att de 

visste att jag hade en viss kunskap om dem sedan tidigare.74 Jag förklarade vad jag 

skulle använda intervjumaterialet till. Att intervjuerna skulle ta ca 45 minuter, och att vi 

behövde sitta ostörda under den tiden. Jag skaffade mig förkunskaper genom att läsa 

litteratur som handlar om läs- och skrivinlärning, och framförallt läsa in mig på 

läsprojektpärmen som behandlar Språktimmens delar ingående.75 Frågorna jag använde 

som stöd under intervjuerna hittas i bilaga 1. Jag valde att fokusera frågorna kring 

Språktimmen, dels för att jag själv ville få mer kunskap, dels för att få fram 

pedagogernas egna åsikter, kunskap och attityder om detta arbetssätt. För att komma 
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ihåg vad som sades använde jag mig av bandspelare. Det som spelades in transkriberade 

jag för att kunna få en bättre överblick över materialet.76 En av pedagogerna tyckte att 

det var en aning obehagligt att bli inspelad på band. Hon lugnade dock ned sig efter lite 

småprat från min sida och en försäkran om att ingen annan kommer att lyssna på det 

hon sagt. Efter att hon svarat på de första frågorna märkte inte jag någon nervositet 

längre utan hon pratade på obehindrat. De flesta intervjuer tog mindre än 45 minuter att 

genomföra och vi satt i pedagogernas klassrum. En miljö de kunde känna sig trygga i. I 

vissa fall kunde jag känna en viss tidspress även om vi hade avtalat tid med varandra. 

Några hade lektioner efteråt. 

 

En brist som enkäten har är att både den som svarar på enkäten och intervjuaren inte kan 

ställa några frågor om hon/han inte förstår. Detta kan tas bort genom att ha väl 

utarbetade frågor och svarsalternativ. Dessutom kan man använda redan utarbetade 

frågor som tidigare använts av andra.77 Jag använde mig av frågor som jag hittade i Lars 

Truedsons rapport Rum för lärande. Han gjorde en studie av tjugo lärare där de i en 

enkät får svara på vilka mål de har för sin läs- och skrivundervisning.78 

 

4.5 Forskningsetik 
 

Jag var medveten om att man måste visa respekt och hänsyn mot de människor som 

ställde upp för mig i min undersökning. När jag frågade om de ville delta i 

undersökningen berättade jag om mitt syfte och mina undersökningsmetoder. De fick 

också reda på att deras namn och uppgifter skulle bli anonymiserade och att det inte 

skulle gå att spåra svaren till dem. Uppgifterna de lämnade till mig skulle bara användas 

i min undersökning. Dessutom fick de reda på att deras medverkan var frivillig och att 

de fick ändra sig om de inte ville vara med. Jag ändrade deras namn redan vid 

transkriberingen av intervjuerna. I och med att jag besökte deras arbetsplats ganska ofta 

kunde de också ställa frågor till mig om de undrade över något. Jag anser att jag på detta 

sätt har följt de forskningsetiska principerna.79 
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4.6 Analys av intervju och enkät 

 
Efter de genomförda intervjuerna transkriberade jag dem ordagrant för att ha ett 

underlag att analysera och bearbeta. Redan här ändrade jag pedagogernas namn för att 

skydda deras identitet från början. Jag läste igenom mina utskrifter ett antal gånger för 

att hitta struktur och framträdande mönster i intervjuerna. Citaten som används i 

resultatdelen är omarbetade vad gäller talspråk och dialekt. Detta utan att det påverkade 

innehållet i det sagda. Jag tyckte det var intressant att intervjua och bearbeta 

intervjuerna efteråt, men jag upplevde att några av intervjuerna lätt skred över till att bli 

ett allmänt samtal om ämnesområdet. Ibland hade jag svårt att styra tillbaka intervjun 

till det som var viktigt att få med i min undersökning därför att jag själv rycktes med i 

diskussionen. Det här berodde antagligen på att jag kände de flesta pedagogerna sedan 

tidigare. Det var enklare med de två som jag inte hade träffat så mycket innan. Å andra 

sidan blev de intervjuerna stelare än de andras tyckte jag, då det var svårt att få igång en 

dialog ibland med dem. Om det här berodde på att jag var dålig på att ställa bra 

följdfrågor eller inte kan jag inte svara på. Både jag själv och personerna jag intervjuade 

var trötta och utpumpade efter intervjuerna och jag är glad att jag kompletterade min 

undersökning med enkäter också. 

 

De insamlade enkäterna bearbetades genom att jag först tittade på vad förskollärarna 

hade svarat sedan 1-7 lärarna. Deras identiteter var även här skyddade från början då de 

markerade enkäten med ett F för förskollärare och ett L för lärare. Pedagogerna fick 

rangordna sina svar genom att ringa in siffrorna mellan 1-5, där 1 betydde att målet var 

mindre viktigt och 5 var mycket viktigt för deras undervisning. Från deras rangordning 

av svaren räknade jag ut ett medeltal som jag sedan förde in i två tabeller. En för 

läsundervisningen och en för skrivundervisningen. Förskollärarnas och lärarnas svar 

fördes in bredvid varandra för att de lättare skulle kunna jämföras med varandra. När 

jag skulle tolka enkäterna tittade jag på hur Truedson hade gjort i sin rapport. Han tittar 

på vilka mål som prioriteras och skattas högt av lärarna men även mål de tycker är 

mindre viktiga tas upp.80 Det tog jag tillvara på och gjorde på ett liknande sätt, därför att 

jag tyckte att dessa frågor stämde överens med mitt syfte för arbetet. Jag tittade på vilka 

mål som skattades högt i båda yrkesgrupperna, när de tyckte lika och när åsikterna 
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skilde sig. Jag tar även upp de mål som skattades lågt. Vid redovisningen av 

enkätsvaren upptäckte jag en fråga som var mycket lik en annan fråga. Frågan handlade 

om att uttrycka sig i skrift. Jag tog bort den i tabell 3 då den inte gjorde någon skillnad 

för resultatet. Fördelen med att använda sig av enkät som undersökningsmetod är att 

den kan lättare anpassas efter respondentens behov. De kan svara på enkäten när de 

själva anser att de har tid och möjlighet att göra det.81 En nackdel med enkäten är att jag 

som undersökare inte befinner mig i den verklighet som jag studerar. Det kan vara svårt 

att tolka de tabeller eller diagram som bildar mitt underlag. Enkäten ger inte samma 

�liv� och detaljrikedom som en intervju gör om enkäten är den enda metoden.82 I mitt 

fall är inte enkäten den enda metoden då jag även använder mig av intervju. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
81 Bryman, 2002. 
82 Johansson & Svedner, 2001. 
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5.RESULTAT 

I resultatdelen kommer jag först att beskriva några framträdande mönster från 

intervjuerna med några förskollärare och 1-7 lärare. Därefter redovisas hur pedagogerna 

svarat på enkäterna avseende målet med deras läs- och skrivundervisning i arbetet med 

Språktimmen. Sist sammanfattas resultaten i några slutsatser. 

 

5.1 Förskollärarna om Språktimmen 

Förskollärarna har gått en tvådagars kurs via kommunen som handlar om Språktimmen.  

De fick då se på en film med lärare från Australien och England, där de fick lite tips och 

idéer. I kursen ingick också projektbeskrivningen som de fick behålla när kursen var 

slut.  

5.1.1 Fördelar med metoden 

Förskollärarna anser att Språktimmen är en bra och målinriktad metod att arbeta efter. 

De menar att arbetet blir mer metodiskt och fokuserat än med de metoder som de använt 

sig av tidigare. Det ger förskolläraren möjlighet att se var barnen befinner sig i sitt 

lärande för att kunna bygga vidare på det. 

� Det blir ett målmedvetet arbete som återkommer med jämna mellanrum. Så kan 

man koncentrera sig på några få barn i taget och verkligen se var man har dom 

nånstans och det är också, det ger väldigt mycket för en egen, för den vuxnes del att 

man verkligen kan veta vad dom kan och inte kan�nu blir det ju lite mera 

metodiskt att man liksom får in dom här materialen man har på ett väldigt fokuserat 

sätt och då går det ju in på ett annat vis.� (Ingela) 

Detta gör naturligtvis att grupperna inte kan vara för stora, för då hänger inte 

sexåringarna med. De kan inte koncentrera sig så länge.  

�Man är i en liten grupp, man hjälper varandra och man bryr sig om varandra och 

man får stöd och hjälp från den vuxne mycket mera individuellt än vad man skulle 

fått om du hade suttit i en stor grupp och försvunnit, vilket du inte gör här eftersom 

vi då som vuxna kan gå in i flera av dom här grupperna och verkligen kolla vad dom 

gör, och vad det är som är svårt för dom.� (Ingela) 
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Förskollärarna konstaterar dock att många sexåringar har kommit långt i sitt lärande 

eftersom de jobbar med Språktimmen i förskolan också. För övrigt kompletterar 

pedagogerna Språktimmen med olika spel och alfabetslådor med kort som har olika 

svårighetsgrad. De anser att det går bra att integrera andra metoder i arbetet också. 

� Vi har ju vår egen metod höll jag på att säga i bokstavsarbetet som vi själva har 

satt ihop med våra egna erfarenheter där vi har olika svårighetsgrader också, där alla 

är med på att presentera en bokstav en dag och där vi jobbar praktiskt med 

bokstaven. Och sen så har vi små lådor med, där det för varje bokstav finns tre olika 

svårighetsgrader på kort som barnen där det finns symboler som barnen kan jobba 

efter och dom vet själva vilken färg dom ska jobba med, vilket kort. Så sexåringarna 

har i princip två olika svårighetsgrader och sjuåringarna har väl, finns det en 

svårighetsgrad plus att det är dom som är väldigt långt gångna har individuellt arbete 

helt, kan jag väl säga.� (Ingela) 

Storbokens format gör att barnen ser texten och bilderna tydligt. Förskollärarna 

upplever sällan att de ser någon som inte är med utan alla elever tycker att det är roligt. 

Barnen uppfattar att de sitter och läser en rolig och vanlig bok. Att läraren ställer frågor 

ser de som en extra bonus.  

��man kan få in så mycket olika saker. Det tror man nästan inte ibland när man 

läser för jag menar man kan ju läsa en bok så många gånger och barnen upptäcker ju 

också att, oj en gång så tittar man på en egen text, och en gång så tittar man bara på 

bilderna, och en gång tittar man bara på�, jag menar det går att byta så mycket, det 

går att göra så mycket saker.� (Anna) 

Förskollärarna tycker Språktimmen hjälper dem i deras arbete. Barn med särskilda 

behov som t.ex. har svårt att tolka ord och budskap kommer fram tydligare än tidigare. 

Som lärare kan de lättare hjälpa dem då de kan jobba på djupet och få barnen att förstå 

sin omvärld bättre. 

��vi har ju många barn som har särskilda behov�då tror jag faktiskt att 

språktimmen kan va positiv där med. För att förstår jag inte vad ett ord betyder då 

kan ju jag inte förstå vad någon människa menar som säger nånting till mig utan då 

blir det missuppfattningar och tråkigt. Och dom barnen blir tydligare i det här arbetet 

också som sagt var att man kan hjälpa dom. Jag känner att jag ser mera och mera 

saker hela tiden, det hjälper ju mig i mitt arbete.� (Ingela) 
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5.1.2 Svårigheter med metoden  

Bristen med Språktimmen är ofta att förskolläraren:  

• lägger sig på fel nivå  

• har fel material  

• har för bråttom  

• själv inte är tillräckligt entusiastisk.  

��vi gasar för hårt och ställer för höga krav. Vi har för hög takt för att vi lärare ska 

ha nån chans, ska känna att vi är duktiga och då tappar vi meningen med vad det är 

vi håller på med. Jag har backat lite.� ( Lisa) 

Det krävs en utvärdering då och då för att titta på vad som fungerar och vad som 

behöver ändras. Barnen ändrar också på sig och utvecklas åt olika håll. Förskollärarna 

upplever det som svårast att lägga sig på rätt nivå. De ger till exempel svårigheter då de 

måste tänka på ettorna som behöver lite svårare uppgifter ibland och sexåringarna som 

inte klarar sig själva när det uppstår något slags problem. Då kommer de ofta och stör 

läsgruppen som behöver sitta för sig själv i lugn och ro. 

��det räcker ju om dom blir osams om en regel om jag sätter dom att spela spel och 

det kan ju va ett spel dom känner till, så kommer dom ju och stör och det kan ju va 

svårt. Dom kanske inte löser det på samma sätt själva då�meningen är att dom ska 

bli självgående så om man sätter dom vid ett bord och där ska dom sitta och inte 

komma och störa.� (Anna) 

 

5.2 1-7 lärare om Språktimmen  

Liksom förskollärarna har lärarna gått kursen som anordnades av kommunen.  

5.2.1 Fördelar med metoden 

Språktimmen är en bra metod att undervisa ifrån med hjälp av det material som ingår, 

dvs. storböcker och småböcker. Den är ganska lätt att planera. 1-7 lärarna upplever att 

alla barn får och kan ta del av innehållet i Språktimmen. 
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��det är ganska lätt att lägga upp och sen är det arbetet för fem vecker fram över 

som man planerar vid ett tillfälle och sen har man det jobbet i fem vecker fram över 

och det är ju också ganska skönt.� (Linda) 

De barn som redan är läsare delas in i grupper med mer osäkra barn för att få med dem 

också. De intervjuade lärarna anser att med Språktimmen fås alla delar i svenskan med, 

det är �allt under samma tak�. Eleverna får läsa, skriva, prata och rita. 

��alla barn får samma del, man vet ju det efteråt att man har gjort den här 

språktimman, då har alla barn fått alla  dom här bitarna som vi har lagt upp.� (Linda)  

Lärarna tror att barnen blir mer koncentrerade och arbetet blir mer lustfyllt om man 

fångar upp dem med en storbok istället för att var och en av dem ska sitta med varsin 

läslära. Storboken gör att det blir en dialog om språket och som lärare kan man väva in 

många begrepp på ett naturligt sätt. 

� Javisst, jag tror man kan få med mycket begrepp om svenska språket på ett 

naturligt sätt väldigt tidigt precis som om man i matematiken direkt pratar om 

addition och subtraktion och väver in det då under tiden man jobbar så kan man här 

få in ord som substantiv och adjektiv utan att det blir konstigt. Jag hade en etta som 

sa förra veckan att ska vi byta substantiv idag? Och då blir man så, jaha då är det i 

alla fall ett ord som de har snappat upp va för att det�är viktigt det också att få 

begrepp om sitt eget språk så det får man också in som jag tror att man kanske 

annars, då ska man göra grammatik på speciella tillfällen. Här vävs det in naturligt i 

ett boksammanhang.� (Helena)  

I och med att barnen delas in i mindre grupper blir de också mer delaktiga i 

undervisningen. Dessutom kan läraren kontrollera att eleverna gör det de ska. 

Småböckerna som är ett komplement till storboken är mycket uppskattade av 1-7 

lärarna. De gör att barnen kan läsa något de klarar av. 

� Det som jag tycker är mycket bra som har kommit nu det är det här med storbok 

och med småböcker. Det tycker jag är ett viktigt hjälpmedel. Det har ju kommit i 

samband med språktimman för oss. Det använde vi lite redan innan även när vi 

jobbade på det andra sättet. Jag känner det här med småböckerna är mycket givande 

för barnen att kunna läsa en bok dom klarar av. Det är mycket stimulerande. Det har 

kommit väldigt mycket bra böcker för barn också.� (Maria) 

 Som lärare måste man tycka att modellen är bra annars blir det inte bra för barnen. Det 

får inte organiseras något bara för att det ska vara på ett visst sätt utan läraren måste ha 

tydliga mål och veta vad man vill få ut av arbetet. 
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��tycker man inte modellen är bra, då smittar det av, då märker barnen att man 

själv inte är engagerad och då är det ingen vits och hålla på med det�då tror jag att 

vilken metod man än egentligen har så märker barnen det så jag tror inte det är nåt 

allena saligrådande för språktimman. Det tror jag.� (Helena)  

 

 

5.2.2 Svårigheter med metoden 

Bristen i Språktimmen är att det ibland kan vara svårt att hitta bra aktiviteter som gör att 

barnen blir självgående när läraren ska ägna sig åt en liten grupp. Det är svårare med 

yngre barn. Läraren måste verkligen tänka till så att det blir bra för alla.  

��det är mycket lättare i en tvåa och en trea där de kan läsa instruktioner, där det 

räcker att man har gjort en sak en gång och så kan de det.� (Helena) 

Eleverna måste få uppgifter som är anpassade till den nivå i utvecklingen som de 

befinner sig på. Detta kan vara en svårighet då en del har kommit långt med sin läsning 

och skrivning, medan en del inte ens har kommit igång.  

��det går ju hela tiden ut på det för det är ju olika barn så man får ju hela tiden va 

lyhörd mot den gruppen barn man har för man kan ju inte ha någon standardnivå där 

man kör på ett visst sätt utan det får ju va lite olika.� (Helena) 

 

5.3 Likheter respektive skillnader yrkesgrupperna emellan 

Både förskollärare och lärare tycker att Språktimmen är en bra metod att jobba efter. Det 

är inte den enda metoden de arbetar med utan de plockar in andra metoder med. 

Pedagogerna anser att det är bra med inte allt för stora grupper. Barnen blir mer 

koncentrerade då. Att Språktimmen är ett målmedvetet sätt att arbeta på genomsyrar 

yrkesgruppernas svar. De är också överens om att det kan vara svårt att anpassa 

materialet efter barnens utvecklingsnivå. De är alla rädda att lägga sig på fel nivå. 

Den stora skillnaden är att förskollärarna fäster större uppmärksamhet för och tänker lite 

mer på sexåringarna än vad 1-7 lärarna gör i studien. Det återkommer i alla intervjuer 

med förskollärarna. De nämner också barn med särskilda behov och att de kan hjälpa 

dem bättre i arbetet med Språktimmen. 
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5.4 Avvikande meningar 

Det fanns en variation när det gällde hur ofta pedagogerna arbetade med Språktimmen. 

Några arbetade varje dag och några en eller två gånger i veckan. 

En av förskollärarna säger att kursen som hon gick i början egentligen inte gav henne så 

mycket. Samarbetet med läraren ger henne mer �kickar� och inspiration än vad kursen 

gav. Hon uttrycker också att man som förskollärare inte behöver �köpa hela konceptet� 

Språktimmen. Det går bra att plocka delar ur det och göra det till sitt eget så att arbetet 

inte känns onaturligt. 

��man måste ju göra om det efter sig, eftersom det passar en själv också�så man 

inte tror att på de där filmerna är ju folk så fantastiska så man bara, man får ju nästan 

ångest bara man ser dom. Dom fångar barna och det är ju helt suveränt, men jag 

menar sen måste man ju göra om det till sig själv. Man kan ju inte spela en roll eller 

förstår du vad jag menar?� (Anna) 

En lärare säger att hon inte riktigt hittat formen för undervisningen än. Hon tycker att 

det finns andra bra metoder och att det handlar om när man lär sig dem. Är du ny i yrket 

går det kanske lättare att ta till sig nya metoder. Hon är även kritisk till att en hel 

kommun ska göra samma sak istället för att alla får tid till att hitta sin egen form. 

En annan lärare anser inte att Språktimmen är en metod. Den är ett verktyg, ett sätt att 

organisera undervisningen genom att använda sig av alla typer av metoder. Det är en 

organisationsmodell. Hon säger: 

��jag menar Lundberg och Smith går hand i hand och Taube och alla de här också, 

och så Allard och hela köret. Så jag tycker att det här är ett sätt att fånga upp hur 

man kan använda alla sätt och ge dem olika tekniker��  (Helena) 

Hon tror också att en del är positiva eller negativa till Språktimmen beroende på vad de 

har med sig sedan tidigare. De som har hittat ett sätt att undervisa på som de tycker är 

bra ser inte att det här kan höja deras effektivitet.  
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5.5 Enkätresultat om målet med läsundervisning  

Tabell 2. Mål för läsundervisningen i arbetet med Språktimmen. Siffrorna i tabellen 

motsvarar medelvärdet av förskollärarnas och lärarnas svar. 

Fråga Förskollärare Lärare 

Skapa läslust 5 5 

Skapa intresse för läsning                                   

som räcker länge 

4,6 5 

Främja elevernas emotionella utveckling 4 2,7 

Förbättra elevernas läsförståelse 3,6 4,3 

Utveckla elevernas kritiska tänkande 2,7 3 

Utöka elevernas ordförråd 5 4,3 

Vidga elevernas syn på världen 3,3 3,3 

Förbättra elevernas undersökande                   

förmåga och deras studieteknik 

3,3 3,6 

Öka läshastigheten 2,7 3,3 

Utveckla god förmåga att läsa högt 2,7 4 

Förbättra färdigheter i ordavläsning 2,7 4,3 

 

Mål som prioriteras av förskollärarna och lärarna är att skapa läslust, intresse för 

läsning och att utöka elevernas ordförråd. Förskollärarna tycker också det är viktigt att 

främja deras emotionella utveckling. Ett mål som inte alls skattas högt av lärarna. 

Däremot tycker de att förbättrandet av läsförståelsen är lite viktigare än förskollärarna. 

Snäppet över medel ligger även mål som att vidga synen på världen och förbättrandet av 

den undersökande förmågan och elevernas studieteknik för båda yrkesgrupperna. I 

målen som handlar om god förmåga att läsa högt och förbättra ordavläsningen ser man 

en markant skillnad då lärarna rangordnar detta väldigt högt mot vad förskollärarna gör. 
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Att utveckla det kritiska tänkandet och ökning av läshastigheten rangordnas relativt lågt 

av både förskollärare och lärare. 

 

5.6 Enkätresultat om skrivundervisningen 

Tabell 3. Mål för skrivundervisningen i arbetet med Språktimmen. Siffrorna i tabellen 

motsvarar medelvärdet av förskollärarnas och lärarnas svar. 

Fråga Förskollärare  Lärare 

Få eleverna att känna glädje att i skrift               

berätta om sina upplevelser 

4,3 4 

Utveckla skriftspråket som redskap för           

tänkande, kommunikation och för              

uttryckandet av känslor 

3,6 4 

Utveckla en allmänt god förmåga att                 

uttrycka sig i skrift 

3,6 4,3 

Skapa förutsättningar för att erövra                   

skriften som språk 

4 4 

Att utveckla en språklig medvetenhet 4,6 4,3 

Utveckla en läsbar handstil 2,7 3,6 

Förbättra elevernas stavningsförmåga 2,3 3,3 

Få eleverna att praktiskt kunna tillämpa    

grammatiska regler i egna texter 

2,3 3,3 

Att utveckla kunskap om texters disposition,         

som kan bilda modell för elevernas skriftliga 

berättelser 

3,3 3,3 
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Det råder en samstämmighet emellan yrkesgrupperna vid rangordningen av mål som att 

i skrift kunna berätta om upplevelser, skriftspråket som redskap, allmänt god förmåga 

att uttrycka sig i skrift, erövrandet av skriften som språk och att utveckla en språklig 

medvetenhet. Lite över medel hamnar målet om att utveckla kunskap om texters 

disposition. Bland förskollärarna har mål som att utveckla en läsbar handstil, 

förbättrandet av stavningsförmågan och tillämpandet av grammatiska regler låg 

prioritet. Lärarna skattar dessa mål högre. 

 

5.7 Slutsatser 

• Förskollärarna tycker att Språktimmen är ett målmedvetet och metodiskt 

arbetssätt som hjälper dem i deras arbete. 

•  Förskollärarna upplever att barnen tycker att det är ett roligt arbetssätt. Det är 

sällan som någon inte hänger med.  

• Förskollärarna tycker att bristen med Språktimmen är att de lägger sig på fel 

nivå. En nivå som inte får bli för lätt eller för svår för barnen att klara av. 

• Även 1-7 lärarna tycker att Språktimmen är en bra metod att arbeta efter då det 

finns tydliga mål.  

• 1-7 lärarna anser att alla delar i svenskan fås med genom att eleverna får läsa, 

skriva, prata och rita. Lärare och elever har en dialog om språket då olika 

begrepp vävs in på ett naturligt sätt.  

• 1-7 lärarna tycker att det svåra med Språktimmen är att hitta bra aktiviteter som 

är anpassade efter den nivå i utvecklingen som barnen befinner sig på. 

• I sin läsundervisning sätter både förskollärare och 1-7 lärare mål som läslust, 

läsintresse och utökning av ordförrådet först. 

•  När det gäller elevernas emotionella utveckling skiljer det sig markant då 

förskollärarna skattar det mycket högt.  

• 1-7 lärarna tycker det är viktigt med läsförståelse, att kunna läsa högt och 

förbättra elevernas ordavläsning. 
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• I målen om skrivundervisningen hittar man många likheter yrkesgrupperna 

emellan. De tycker att det är viktigt att skriftligt kunna berätta om sina 

upplevelser, utveckla skriftspråket som redskap, utveckla en god förmåga att 

uttrycka sig i skrift, erövra skriften som språk och att utveckla en språklig 

medvetenhet.  

• Däremot skattar 1-7 lärarna mål som läsbar handstil, förbättrandet av 

stavningsförmågan och användandet av grammatiska regler högre än 

förskollärarna. 
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6. DISKUSSION  

I det här kapitlet kommer jag att diskutera resultaten i min undersökning. Detta gör jag 

med hjälp av resultaten från intervju- och enkättolkningarna och läst litteratur. 

 

Min första frågeställning som handlar om Språktimmens uppbyggnad är inte något jag 

kommer att diskutera här då jag anser att det finns ett uttömmande svar i kapitel 2, där 

bakgrunden till läsutvecklingsprojeket finns. Bakgrunden tyckte jag var viktig då den 

förklarar hur projektet är utformat och hur man som förskollärare och lärare bör arbeta 

med Språktimmen. 

 

6.1 Språktimmen � en målinriktad metod bland andra metoder 

Nästa frågeställning handlar om vilka erfarenheter förskollärarna och 1-7 lärarna har i 

sitt arbete med Språktimmen. Min undersökning visar att förskollärarna och lärarna 

tycker att Språktimmen är en bra och målinriktad metod för läs- och skrivinlärning. Det 

var bara en lärare som ifrågasatte varför en hel kommun skulle �göra samma sak�. Hon 

kände att hon inte hade hittat formen för Språktimmen för sin egen del. Pedagogens 

inställning till en metod är viktig för att hon/han ska kunna föra arbetet framåt och inte 

minst för att kunna motivera sina elever till lärande. Förskollärarna och 1-7 lärarna 

plockade även in andra fungerande metoder i sin undervisning. Forskning har visat att 

det inte finns någon ledande och dominerande metod för barns läs- och skrivinlärning. 

Barn är olika och har olika behov. Därför kan det vara bra att använda sig av flera 

metoder eller inslag från metoder för att nå målet.83  

Förskollärarna och 1-7 lärarna i undersökningen hade stor erfarenhet av sitt yrke och har 

under åren säkert prövat många olika metoder. Detta kan jämföras med Lundberg som 

poängterar att lärarens erfarenhet spelar roll i utformningen av undervisningen.84 Barnen 

får ett �fullmatat� koncept med trygga och erfarna pedagoger som kan ta fram 

meningsfulla och användbara material som hjälper dem med läs- och skrivinlärningen. 

Som nyutexaminerad lärare saknar man den erfarenheten och då kan det vara tryggt att 

                                                
83 Truedson, 1994. 
84 Lundberg, 1984. 



 

42 

luta sig mot en metod som man vet fungerar i praktiken. Den är faktiskt testad och 

utprövad av andra pedagoger innan.  

Genom Språktimmens uppbyggnad blir barnen mer koncentrerade på språket enligt 

lärarna. Aktiviteterna i Språktimmen är uppgifter som är anpassade efter barnens egen 

förmåga och de kan på så sätt bygga på sitt lärande kontinuerligt. Detta synsätt stämmer 

bra överens med vad både Smith och Stadler anser om läsning och skrivning. 1-7 

lärarna berättar i intervjuerna bl.a. om småböckerna som gör att barnen får läsa något de 

klarar av. Detta kan man koppla ihop med Taube som påpekar att det är viktigt för att 

barnen ska få behålla sitt självförtroende och sin motivation för ett fortsatt lärande.85 

Meningen med Språktimmen är att lektionerna ska återkomma varje dag för att det ska 

bli en fortlöpande process för barnen. I min undersökning visade det sig att inte alla 

arbetade med Språktimmen varje dag. Det fanns de som bara hade en lektion i veckan. 

Jag tycker att man kan fråga sig om dessa barn får ut så mycket av lektionen när den 

bara är ett inslag i undervisningen en gång i veckan.  

De intervjuade förskollärarna känner att barnen tycker att det är roligt med 

Språktimmen. Alla hänger med och de upptäcker nya saker varje gång som de läser en 

storbok. De tycker att språket är något spännande. Denna uppfattning stämmer med det 

som Smith ständigt återkommer till, nämligen att barnen måste uppleva språket som 

meningsfullt, användbart och spännande. Det som barnen arbetar med får inte vara 

nonsens och det måste finnas med i barnens begreppsvärld.86 Innehållet och 

utformningen av storböckerna tilltalar barnen helt enkelt. Det måste vara roligt som 

lärare att arbeta med barn som har en så positiv inställning till sitt lärande. 1-7 lärarna 

som jag intervjuade menar att genom läsandet av storboken får de en dialog om språket 

med barnen då de kan väva in många olika begrepp när de diskuterar med varandra. 

Både förskollärarna och 1-7 lärarna tyckte det var svårt att lägga sig på en nivå som 

skulle passa alla elever. De måste tänka på allt från den �svagaste� sexåringen till den 

�starkaste� sjuåringen och se till att de får uppgifter anpassade efter just deras 

lärandenivå. Man måste som lärare ta hänsyn till att det finns en stor variation mellan 

barnen.87 Det här kräver av pedagogen en kunskap och medvetenhet om målet med 

                                                
85 Taube, 2000. 
86 Smith, 2000. 
87 Stadler, 1998. 
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lärande och hur man kommer dit. Smith och Clay hävdar att en del lärare har svårt för 

att bestämma när och hur metoder ska användas. Jag tolkar förskollärarna och 1-7 

lärarnas svar som att med hjälp av Språktimmen är det lättare att bestämma just när och 

hur olika metoder ska användas då det redan finns klara mål formulerade. En av 

förskollärarna säger just: �Det blir ett målmedvetet arbete�� 

6.2 Likheter och skillnader i synsätt 

De sista frågeställningarna i min undersökning handlade om vilka mål förskollärarna 

och 1-7 lärarna hade med sin läs- och skrivundervisning och om det fanns några likheter 

respektive skillnader i deras svar. 

I undersökningen kan man se att det finns många likheter men också en del skillnader 

mellan hur förskollärare och 1-7 lärare ser på målen med läs- och skrivundervisning. 

När det gäller många av undervisningsmålen var faktiskt yrkesgrupperna samstämmiga 

och hade samma inställning till läsning och skrivning. Det går inte att undvika att som 

pedagog påverkas av varandra när man arbetar så tätt tillsammans som de flesta 

förskollärare och 1-7 lärare gör i en f-1:a. De vistas i samma lokaler, möter samma barn 

och hinner diskutera och planera det som händer i klassrummet med varandra. I ett 

samarbete påverkar de olika yrkesgrupperna varandra och deras åsikter om 

verksamheten blir kanske till slut likriktade. Forskning visar även att de arbetslag som 

präglas av samsyn har haft många diskussioner om barns läsning och skrivning.88 

Dessutom påvisar Arnqvist i intervjuer med förskollärare och lärare som arbetar 

tillsammans att de själva tycker de får kunskap och tar lärdom av varandras pedagogiska 

uppfattningar.89 Olika utbildningar gör att man har olika förväntningar på och mål för 

barnens lärande menar Granström. Det här tycker inte jag kommer fram i min 

undersökning då pedagogernas svar i stor utsträckning är väldigt samstämmiga.90 

Trots allt visar min undersökning att det finns skillnader i inställningen till läsandet och 

skrivandet mellan yrkesgrupperna. 

Jag har funnit att den största skillnaden var att förskollärarna skattade emotionell 

utveckling högt, medan 1-7 lärarna satte upp läsförståelse, ordavläsning, handstil, 

grammatik mm, högt på sin lista över mål som var viktiga för dem. En orsak till 
                                                
88 Lidholt m.fl. 2003. 
89 Arnqvist i Lidholt m.fl., 2003.  
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skillnaden kan eventuellt anas i pedagogernas utbildning. Detta kan jämföras med det 

som tas upp av Arnqvist. Han menar att det redan från början råder delade meningar om 

hur barn lär sig. Förskollärarna lägger stor vikt vid just emotionell utveckling och på 

allmän utvecklingspsykologi, till skillnad från 1-7 lärarna som bl.a. tycker att den 

systematiska träningen vid inlärning är viktig.91  

 

6.3 Reflektion 

Resultaten som jag har fått fram i min undersökning går inte att generalisera. Mitt urval 

var en liten grupp pedagoger och jag har utgått från deras perspektiv i min 

undersökning. Arbetet har varit intressant och lärorikt. Jag ville fördjupa mig och få mer 

kunskap om yrket, Språktimmen, samarbetet med förskollärare, och hur olika personer 

tycker och tänker. Det tycker jag att jag fått genom mina intervjuer, enkäter och den 

lästa litteraturen. Jag känner att genom att använda mig av Språktimmen tror jag att 

mina elever kommer få hjälp med sin inlärning och jag har en trygg grund att vila på. 

Som lärarna säger finns �allt under samma tak�. Jag har en utgångspunkt för lärande. 

Att få arbeta med andra yrkesgrupper ser jag bara som positivt. Vi kan lära varandra 

mycket i vårt samarbete. 

 

6.4 Vidare forskning 

Det skulle vara intressant att få djupare kunskaper om hur olika förskollärare och lärare 

påverkas av varandra när de samarbetar. Kanske krävs det en större studie med fler 

personer och även långvariga observationer? Det skulle också vara intressant att 

inkludera fritidspedagogerna som faktiskt också samarbetar med förskollärare och lärare 

i skolan. 

 

                                                
91 Arnqvist i Lidholt, 2003. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

 

1. Vad har du för utbildning? 

 

2. Hur många år har du jobbat? 

 

3. Hur ofta jobbar du med Språktimmen? Har du fått någon särskild utbildning kring 
arbetet med Språktimmen? 

 

4. Tycker du att det är en bra metod? Varför? Finns det några brister och i så fall vilka? 

 

5. Använder du någon annan metod? Vilken/vilka? 

 

6. Tror du att fler barn får sina inlärningsbehov tillfredsställda med Språktimmen än 
tidigare? 

 

7. Har du något övrigt du vill berätta kring ditt arbete med Språktimmen � i så fall vad? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

Bilaga 2 
 

Mål för läsundervisningen i arbetet med språktimmen 

 

Rangordna dina mål för läsundervisningen där 1 betyder mindre viktigt och 5 mycket 
viktigt. 

 
Skapa läslust 1 2 3 4 5 
 
Skapa intresse för läsning som räcker länge 1 2 3 4 5  
 
Främja elevernas emotionella utveckling 1 2 3 4 5  
 
Förbättra elevernas läsförståelse 1 2 3 4 5  
 
Utveckla elevernas kritiska tänkande 1 2 3 4 5  
 
Utöka elevernas ordförråd 1 2 3 4 5                                         
 
Vidga elevernas syn på världen 1 2 3 4 5 
 

Förbättra elevernas undersökande förmåga    1 2 3 4 5                 
och deras studieteknik  

Öka läshastigheten 1 2 3 4 5 
                                                
Utveckla god förmåga att läsa högt 1 2 3 4 5          
  
 
Förbättra färdigheter i ordavläsning 1 2 3 4 5           
  
(Truedson, 1994) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

Bilaga 3 
 
 

Mål för skrivundervisningen i arbetet med språktimmen 

 
Rangordna dina mål för skrivundervisningen där 1 betyder mindre viktigt och 5 betyder 
mycket viktigt. 
 
Få eleverna att känna glädje att i skrift                                                                               
berätta om sina upplevelser 1 2 3 4 5 
 
Utveckla skriftspråket som redskap                                                                                          
för tänkande, kommunikation och för                                                                        
uttryckandet av känslor  1 2 3 4 5 
 
Utveckla en allmänt god förmåga att                                                                
uttrycka sig i skrift 1 2 3 4 5 
 
Skapa förutsättningar för att erövra                                                        
skriften som språk 1 2 3 4 5 
 
Att utveckla en språklig medvetenhet 1 2 3 4 5 
     
Utveckla en läsbar handstil 1 2 3 4 5          
     
Utveckla god förmåga att uttrycka                                      
sig funktionellt i skrift 1 2 3 4 5 
 
Förbättra elevernas stavningsförmåga 1 2 3 4 5 
     
Få eleverna att praktiskt kunna tillämpa                                                 
grammatiska regler i egna texter 1 2 3 4 5 
 

Att utveckla kunskap om texters disposition,                                                    
som kan bilda modell för elevernas skriftliga                                                               
berättelser 1 2 3 4 5 

(Truedson, 1994) 
 
 
 
 
 
 
 
 


