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Abstrakt 
 
Syftet med studien var att belysa förskolans, förskoleklassens och skolans lärares åsikter 
och arbetssätt vad gäller samarbete för språkutveckling. Studien bygger på tidigare 
forskning om samarbete och språkutveckling. För att få reda på lärarnas åsikter och hur 
de arbetar har vi låtit de själva, med hjälp av våra frågor, berätta om det. Resultatet av 
intervjuerna har vi sedan sammanställt i olika rektorsområden och analyserat lärarnas 
åsikter och arbetssätt dels område för område och dels jämfört områdena med varandra. 
Resultatet visade att samarbete främjar barnens språkutveckling på så sätt att det går att 
individualisera undervisningen för barnen och arbeta via en röd tråd mot ett gemensamt 
mål så att barnen inte tappar intresset för att lära. Detta arbetade lärarna för genom att ta 
del av varandras arbetssätt, låta barnen samarbeta och överlämna information om varje 
barn inför ett lärarbyte. 

 



  

Förord 
 
Vår studie har kommit till efter mycket arbete och eftertanke under våren 2008. Under 
arbetets gång har vi insett att vi har lärt oss mycket om ett arbetssätt vi själva kommer att 
använda i vår profession. Vi vill börja med att tacka de lärare i förskolor, förskoleklasser 
och skolor som tagit sig tid att svara på våra frågor. Utan er hade vår studie inte gått att 
genomföra. Vi riktar även ett stort tack till vår handledare Gunilla Johansson som varit 
positiv och stöttat oss genom vårt arbete, hjälpt oss framåt och infriat hopp och lugn.  
 
Luleå, maj 2008 
Lina Espling Linda Hällgren 
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Inledning 
 
Vi har valt att undersöka lärares, i förskolan, förskoleklassen och skolan, åsikter om hur 
ett samarbete mellan dessa verksamheter främjar språkutvecklingen hos barn. Dessutom 
ville vi veta hur de arbetade med samarbete för språkutveckling. Anledningen till att vi 
var intresserade av detta område är att debatten i samhället just nu handlar mycket om 
behovet av en fokusering på språkutveckling. Enligt läroplanerna för förskolan och 
grundskolan ska det finnas ett samarbete mellan förskola och skola. Vi anser att det är 
viktigt att veta hur samarbetet gällande språkutveckling fungerar i verksamheten. 
Förskollärare och lärare bör ha kunskaper om varandras arbete och hur de kan samarbeta 
för att främja en språkutveckling från det lilla barnet till skoleleven.  
 
Denna kunskap kommer oss till gagn i våra framtida professioner då vi vid samarbeten 
och överlämnanden har en inblick i hur vi bör arbeta, dels för att veta vad förskolan bör 
implementera i sin verksamhet för att föregå skolans språkutvecklingsverksamhet. 
Dessutom vet vi vad barnen har för språkliga erfarenheter när de kommer från förskolan 
för att kunna bygga vidare på detta i skolan.  
 

Definition av begrepp 
 
Här presenteras definitioner av några begrepp som förekommer i studien. 
 
Barn: Med barn menar vi barn i förskoleålder samt elever från förskoleklass och uppåt. 
 
Förskoleklass: Benämningen förskoleklass används på verksamheten för sexåringar, även 
då författare i den litteratur vi läst har använt sig av andra benämningar men syftat på 
förskoleklass. En del har i litteratur från och där forskningen är gjord i slutet av 1990- 
talet, använt sig av benämningar som till exempel sexårsverksamhet, förskolegrupp, 
sexårsintegrering eller förskola. 
 
Område: När vi i studien skriver område menar vi de tre rektorsområden där vi genomfört 
våra intervjuer. 
 
Samarbete: Vi har valt att använda ordet samarbete även där författare använt begrepp 
som samverkan och integrering, då de syftat på det vi menar med samarbete, nämligen ett 
gemensamt arbete med en röd tråd mot ett gemensamt mål mellan förskola, förskoleklass 
och skola.  
 
Samarbete är "arbete som bedrivs av två eller flera tillsammans med gemensamt syfte". 
(Nationalencyklopedin, 1996, s. 67). 
 
Verksamheter: Med verksamheter menar vi förskola, förskoleklass och skola. 
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Bakgrund 
 
Nedan följer en beskrivning av vad forskning och litteratur anser om språkutveckling, 
samarbete och samarbete för språkutveckling. Även läroplanerna finns representerade. 
 

Samarbete för språkutveckling 
 
Genom åren har det enligt Svensson (1998) funnits många teorier om hur barn bäst 
stimuleras till språkutveckling. De senast mest spridda teorierna kommer från Piaget 
(1896-1980) och Vygotskij (1896-1934). Piaget anser enligt Svensson att språket 
utvecklas från den kognitiva utveckling ett barn går igenom då det genom att känna, 
lyssna, smaka och lukta lär sig saker om omvärlden vilket sedan utvecklas till ett 
tänkande. Vygotskij (2001) å andra sidan menade att språket formas i ett socialt samspel 
med andra och kommunikation är språkets ursprungliga funktion där barnets första språk 
är en följd av ett socialt samspel. Vygotskij menar också att tänkandet utvecklas utifrån 
språket. Tänkandet och språket utvecklas sedan i omgångar och skiljs åt och möts flera 
gånger. Barnet socialiseras med språkets hjälp in i sin kulturella värld och sedan blir 
språket ett redskap för att utveckla tänkandet. Vygotskij ansåg enligt Svensson (1998) att 
ingenting utvecklas skiljt från annat, utan kulturella, sociala och historiska sammanhang 
har stor påverkan på barnets hela utveckling. Svensson menar att vi från Vygotskijs 
teorier kan dra slutsatsen att 
 

... barnet måste få mängder av tillfällen att umgås med vuxna och barn i olika 
åldrar för att samtala och samspela med dem. Äldre kamrater eller vuxna som 
samspelar med barnet på en nivå som utmanar barnet bidrar till inlärning hos 
barnet, vilket i sin tur leder till mognad och utveckling. Barnet måste också få 
många och varierande möjligheter att vara verksamt och undersöka sin 
omgivning. Därigenom uppstår det mycket att tala om. 
(Svensson, 1998, s. 34) 

 

Det talade språkets utveckling till skriftspråk 
 
Små barn som inte utvecklat ett talspråk kan kommunicera anser Svensson (1998). Vid 
kommunikation delas något med någon annan och det kan handla om känslor, behov och 
information. Enligt Svensson är nyfödda barn inriktade på att konversera och i början förs 
konversationen med skrik, joller, blickar med mera. Sedan sätter barnen egna ord på 
saker och ting för att så småningom vid cirka ett års ålder lära sig några ord på de vuxnas 
språk. Efter det dröjer det ganska lång tid till det att ordförrådet växer eftersom 
ordförrådet ökar drastiskt vid två, fyra, sju och tolv till 13 års ålder. Vid sex års ålder 
visar, enligt Svensson, barnet ett allt större intresse för rim, ramsor och nonsensord, även 
det skrivna ordet väcker barnets nyfikenhet. När barnet sedan blir sju år har språket blivit 
en del av dess personlighet och barnet hör hur olika språk och dialekter låter i jämförelse 
med det egna språket. En av de vanligaste formerna av kommunikation är talat språk. 
Talat språk sker i samspel mellan två eller flera individer och språket är en stor del av en 
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persons identitetsutveckling. Talat språk kan enligt Svensson delas in i tre huvuddelar 
som består av talets funktion, innehåll och form. Språkets funktion handlar om hur 
språket används i olika situationer, det finns till exempel olika uttryck i talat respektive 
skrivet språk. Språkets innehåll behandlar språkets betydelse där en analys av ordens och 
meningarnas betydelse sker samt hur de sätts samman till olika betydelser vilket har stor 
betydelse för vår läsförståelse. Har vi inte denna kunskap blir det svårt att tolka en texts 
betydelse. Med språkets form menas byggstenarna språkljud, ord och delar av ord. För 
barn som ska lära sig skriftspråkets stavning, när det gäller ljudstavade ord, är kunskap 
om språkets form viktigt. Ewald och Garme (2007) menar att fonologiskt medvetna barn, 
barn som förstår att språket består av mindre delar, har en bra chans att lära sig hur 
bokstäver används vid läsande och skrivande. Enligt Ewald och Garme anser de flesta 
forskare att läs- och skrivinlärningen utvecklas parallellt med den fonologiska 
medvetenheten. Vidare menar Ewald och Garme att när barn lär sig läsa och skriva 
innebär det att den språkliga miljö de är vana vid vidgas och nya begrepp och nya 
aktiviteter kommer in i barnets värld. Skrivet språk innehåller till exempel mer 
information och fler svåra begrepp än muntligt språk. Flera forskare har enligt Widebäck 
(1998) kommit fram till att barns skrivande börjar med klotter som sedan gradvis övergår 
till ett alltmer medvetet tecknande, till låtsasskrift och sedan riktiga bokstäver. Barnet 
behöver dock mer erfarna barns eller vuxnas stöd och utmaning för att utvecklas och 
dessutom lång tid för att utveckla sitt läsande och behöver prova olika sätt innan de hittar 
rätt. 
 

Lärares och forskningens syn på läs- och skrivintroducering i 
förskolan 
 
Davidsson (2002) belyser att läsning och skrivning inte haft någon framskjutande plats 
hos förskollärare traditionellt, dessutom har grundskollärarna ansett att lek och skapande 
varit avskilt från skolundervisningen. Henckel (1990) visar i sin studie att förskollärare 
anser det viktigast att arbeta med hela barnet och verksamheten och inte gå in på skolans 
verksamhet, som till exempel konkret läsning och skrivning. De anser det vara viktigt att 
alla barn är med på aktiviteterna samt tränar sådana saker som att sitta stilla i ring eller 
arbeta tysta som en förberedelse inför skolan. Förskollärarna i Henckels studie anser att 
det är viktigt att ses som pedagog, inte som lärare. Undervisningen tillhör skolans revir. 
Holmlund (1996) kommer i sin studie fram till att det i den traditionella skolan fanns 
tydliga kompetensgränser. Grundskollärarna ansåg att undervisning i läsning och 
skrivning i förskolan bröt skolans gränser. Om detta ändå skulle ske ansåg lärarna att 
förskollärarna måste följa deras metoder. Fortfarande är metoden till inlärning av läsning 
och skrivning en av de stora frågorna i samarbetet mellan verksamheterna. Davidsson 
(2002) menar att på senare tid har synen på läsning och skrivning i förskolan ändrats och 
det anses vara godtagbart att lära små barn i förskolan läsa om de har intresset för det. 
Förskollärarens roll vid läsning och skrivning har genom särskilda språkstimulerande 
program förstärkts.  
 
Widebäck (1998) har i sin studie kommit fram till att "Barn utvecklas genom att deltaga i 
aktiviteter och att samspela med vuxna och mer avancerade kamrater." (s. 155). Hon 
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konstaterar att barn i Sverige av tradition inte har blivit introducerade i skriftspråket före 
skolåldern och därför inte har blivit väckta till läsande, trots att intresset för skrift finns 
hos barn i mycket tidig ålder. Lika viktigt som att väcka läs- och skrivintresset är att träna 
den fonologiska medvetenheten, via exempelvis rim och ramsor, inför läsandet och 
skrivandet. Resultatet av Widebäcks undersökning visar att barn som får ta del av läs- och 
skrivförberedelser dels använder sin kunskap till annat än läsning och skrivning samt att 
de lär sig läsa fler ord och bokstäver än barn som inte får denna träning. Alla barn 
utvecklades under Widebäcks studietid men de barn som inte fick aktiv träning gick det 
långsammare för. Hon kom även fram till att mognaden för fonologisk medvetenhet, 
läsning och skrivning var mycket olika vid samma ålder. Vissa yngre barn presterade mer 
än äldre barn och kunde därför mycket väl introduceras i skriftspråket vid en tidig ålder. 
Enligt Svensson (1998) har många studier genomförts som alla visar att en tidig träning 
av den språkliga medvetenheten genom träning av till exempel rim och ramsor, ordlekar, 
texters betydelse med mera, inte bara förbättrar språkutvecklingen utan även ger 
långtidseffekter som bättre läs- och skrivförståelse och bättre kunskaper om stavning i 
skolåldern. I Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) står det att språket är sammanbundet 
med både lärande och ett utvecklande av den egna identiteten och att det därför är viktigt 
att förskolan arbetar med att alla barns språkutveckling stimuleras. Det står också att det 
är viktigt att det engagemang och den nyfikenhet barnet visar för det skrivna språket skall 
främjas.  
 
I Lpfö 98 står det att 

Förskolan skall sträva efter att varje barn 
• utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk och sin förmåga att kommunicera med 

andra och att uttrycka tankar, 
• utvecklar sitt ord- och begreppsförråd och sin förmåga att leka med ord, sitt 

intresse för skriftspråk och för förståelsen av symboler samt deras 
kommunikativa funktioner, (Skolverket, 2006b, s. 9). 

 
Gustafsson och Mellgren (2005) har i sin studie funnit att uppgiften för lärare i förskolan, 
att skapa en miljö som är stimulerande för skriftspråksinlärningen och som har många 
möjligheter till praktiskt skrivande, är en stor utmaning. De har också funnit att det finns 
stora möjligheter att utveckla de olika sätt och möjligheter för skrivande som trots allt 
finns i traditionen i förskolan.  
 
Många forskare har enligt Widebäck (1998) kommit fram till att speciellt barn som har 
läs- och skrivsvårigheter drar stora fördelar av att bli introducerade i skriftspråket vid en 
tidig ålder eftersom de då får möjlighet att repetera många gånger innan kraven att till 
exempel producera större mängder text ökar. Även Stadler (1998) menar att barn som 
inte utvecklat en språklig medvetenhet har svårt att följa de barn som utvecklat denna 
färdighet. De har behov av extra hjälp för att komma i kapp med läsinlärningen. Redan på 
förskolan kan man hjälpa de barn som inte har kommit i naturlig kontakt med böcker och 
skriftspråket i sitt liv. Det går att redan i dessa tidiga år upptäcka vilka som har en 
bristande fonologisk medvetenhet och hjälpa dem framåt inför läs- och skrivinlärningen i 
skolan, för att de inte ska hamna på efterkälken. Det är särskilt viktigt att lärare i 
förskolan dokumenterar sitt arbete med dessa barn och lämnar över information om 
arbetet och utvecklingen till lärare i förskoleklass och skola för vidare arbete. I Hjeltes 

4 



  

(2005) studie framkommer det att information från förskolan, angående barn med 
särskilda behov, överlämnas till förskollärarna i förskoleklassen i så kallade konferenser 
för att de ska veta vad förskolan arbetat med, vad barnet tycker om och angående barnets 
språkutveckling. Detta för att barnens behov ska bli utgångspunkten för utformningen av 
verksamheten i förskoleklassen. Både från förskolans och skolans håll tyckte man att det 
vore bra med en bättre överlämning av information för att lärarna på bästa sätt skulle 
kunna bemöta barnen och deras behov när de börjar i skolan. Enligt Geijer (2003) krävs 
det, för att undvika att läs- och skrivsvårigheter och dyslexi blir ett begrepp som bara 
finns inom skolan, ett yrkesspråk, en gemensam förståelse som leder till handling. Det 
gemensamma yrkesspråket blir länken för kompetensutveckling och hur lärarnas 
iakttagelse kommuniceras med övriga yrkesgrupper och därmed hur kompetent barnen 
blir bemötta.  
 

Språkutveckling i förskoleklassen 
 
Hagtvet Eriksen och Pálsdóttir (1998) anser att det är bra att leka med språket när barnen 
är sex år för att göra mötet med skiftspråket mjukare och att övergången till skolan blir 
mer fördelaktig, särskilt för barn med antydan till läs- och skrivsvårigheter. För dessa 
barn är det viktigt att möta språket utan press för att starten inte ska bli tung, 
förskoleklassen spelar en betydande roll i det arbetet. Barn kan genom att lyssna på 
böcker och lära sig dem utantill, dra kopplingen att det vi talar går att skriva. Utifrån det 
kan barnen utkristallisera språkljuden och knäcka skriftspråkskoden. Barn kan även 
knäcka koden genom att lekskriva och sedan läsa upp sina texter. Hagtvet Eriksen och 
Pásldóttir kommer fram till att deras grupp med sexåringar hade ett resultat i läsning och 
skrivning i år ett som låg över genomsnittet vilket de tolkar som att den förberedande 
läsningen och skrivningen i sexårsgruppen gav barnen en bra start. De betonar dock att 
lärarens roll är viktig och att läraren i årskurs ett bör fortsätta arbetet med läsning och 
skrivning utifrån barnens kunskaper för att det ska skapas bra grunder för barnen.  
 
Arnqvist (2003) menar att förskola, förskoleklass och skola har ett gemensamt ansvar för 
barns läs- och skrivutveckling. De lyfter särskilt fram förskoleklassens roll att väva in 
förskolans pedagogik med skolans mer ämnesorienterade pedagogik. Arnqvist har 
undersökt vilka läs-, skriv- och språkutvecklande aktiviteter som förekommer i 
förskoleklassen. Resultatet visar att det är aktiviteter där barnen lyssnar på sagor, arbetar 
med språklig medvetenhet, läser ord och meningar eller skriver ord och meningar. 
Undersökningen visar att det finns en koppling mellan hur mycket barnen läser och 
skriver på egen hand med graden av undervisning barnen får i dessa aktiviteter. Arnqvist 
kommer fram till att det sannolikt är en kombination av att barnen arbetar med aktiviteter 
som läraren introducerat, att barnen från förskolan har med sig kunskaper om läsning och 
skrivning när de börjar i förskoleklassen och att lärarna där sedan utgår från barnens 
kunskapsnivåer. Arnqvist menar att det finns ett stort samband mellan barnens språkliga 
medvetenhet och läskunnighet. Barn som kan rimma när det går i förskolan lär sig lättare 
att läsa än de barn som inte kan rimma. Barnen kan flytta fokus från ordets betydelse och 
se till dess form istället. Därför är det av stor vikt att förskolan arbetar med språket på ett 
lekfullt sätt tillsammans med barnen. I undersökningen av Arnqvist med syfte att se 
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barnens läs- och skrivutveckling i förskoleklass visade det sig att barnen tagit steg framåt 
i utvecklingen från höstterminen till vårterminen, dock fanns det fortfarande barn som 
inte behärskade att till exempel lekskriva. Det ger stor spridning kunskapsmässigt när 
barnen börjar i årskurs ett. Förskoleklassens språkliga aktiviteter syftar till att skapa en 
språklig medvetenhet hos barnen och det är en viktig grund för det fortsatta arbetet med 
läs- och skrivutveckling i skolan.  
 

Språkutveckling i skolan 
 
Ewald och Garme (2007) beskriver språkutveckling som att en person inte bara är 
mottagare av språk, muntligt och skriftligt, utan även klarar av att på mer och mer 
avancerad nivå aktivt delta och bidra med språkliga aktiviteter i flera olika sammanhang. 
Språklig kompetens uppnås genom att barn inte bara verkar i den nära miljön utan även 
får vara med, läsa, tala och skriva om miljöer utanför dess vistelseplats. Där spelar skolan 
en stor roll för möjligheten till utveckling av språket. Enbart hem och närmiljö är inte 
tillräckligt för att utveckla en språklig kompetens. 
 
Ewald och Garme  (2007) menar att samtal kring texter är det bästa sättet att stödja barn i 
deras läs- och skrivutveckling och deras möjlighet att förstå skriften, inte bara mekaniskt 
läsa utan att förstå. I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet (Lpo 94)  står det att alla elever ska tillhandages gott om tillfällen att 
utveckla sin förmåga att kommunicera och därmed få ett ökat självförtroende vad gäller 
sitt språkliga kunnande, genom både verbal och skriftlig kommunicering. I början av 
barns läs- och skrivutveckling i skolan är det enligt Ewald och Garme (2007) mycket 
vanligt att skrivförmågan utvecklas före och snabbare än läsandet. Ofta skriver barnen 
något till en bild de har ritat. Det första barn lär sig läsa och skriva är ofta hela ord som de 
känner ett nära samband med, exempelvis sitt namn. Så småningom lär sig barnen allt fler 
hela ord och även hela fraser. Många barn använder lång tid till att knäcka koden, det vill 
säga att lära sig känna igen bokstävernas ljud och ljuda ihop dem till ord. En del barn 
begriper dock detta fort men alla barn går igenom stadiet att fonemläsa, ljudläsa, för att 
sedan åter bygga upp ett helhetsläsande och skrivande. De senaste rönen visar att barn 
inte lär sig läsa genom antingen ljudningsmetoden eller helordsinlärning utan att dessa 
två oftast används parallellt av barnet. När barn ska lära sig läsa går de enligt Ewald och 
Garme igenom vissa steg för att lära sig ljudningstekniken, dessa är:  
 

• hur man ser på språk som ett objekt 
• att man ska dela in språkobjekten i mindre delar, i fonem, och koppla dem till 

deras motsvarighet i skriften, bokstavsljuden 
• hur stora delarna är, vad bokstäverna heter, hur de låter och hur de ser ut 
• i vilken ordning delarna kommer 
• att om delarna kommer i en viss ordning bildas ett visst ord, kommer de i en 

annan ordning bildas ett annat ord 
• att det finns undantag från dessa huvudregler, dvs stavningsregler 

 (Ewald & Garme, 2007, s. 33) 
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Inlärningen av grammatiska fonologiska regler sker på flera sätt, bland annat genom 
lekar, samtal och barnets egna skrivförsök. Mycket forskning har enligt Ewald och 
Garme (2007) skett inom läsinlärningen. Det finns också många olika sätt att lära barn 
läsa och skriva. De två övergripande sätten är att antingen utgå från helheten, texten, för 
att sedan bryta ned den till ord, stavelser och ljud, eller utgå från beståndsdelarna och 
bygga upp ord, meningar och texter. När barnen kommer högre upp i skolan utvecklas det 
egna läsandet och skrivandet och de blir mer flexibla när de förstår syftet med läsningen 
och skrivningen. I Lpo 94 är ett av strävansmålen att eleverna utvecklar ett mångsidigt 
och rikt språk. Vissa faktorer påverkar enligt Ewald och Garme (2007) barnens förmåga 
att bli bra läsare och skrivare. En faktor är läsaren/skrivaren själv, där bland annat vilka 
språkliga miljöer barnen vistas i, vilken attityd barnet har till skriftspråket och vilka 
kunskaper barnet har spelar in. En annan faktor som påverkar är vilken typ av texter och 
språk barnet möter. Här har skolan en viktig roll att utmana barnet att kliva utanför sin 
dagliga språkliga situation och få nya erfarenheter. Ewald och Garme poängterar att det 
inte bara är de traditionella språkämnena som är ansvariga för barnens språkliga 
utveckling. Enligt läroplanerna har, anser Ewald och Garme, alla ämnen ett gemensamt 
ansvar. För att utveckla barnens språk krävs att skriften och språket kopplas till barnets 
vardagssituation så att de har något att relatera till. Detta är speciellt viktigt för barn med 
små språkresurser och begränsad språklig miljö. Det är också viktigt att barnen inte bara 
tar in språket utan även själv producerar språk för att korrekt kunna återge fakta, sätta in i 
sammanhang och skapa nytt. Det vill säga koppla ihop tanke och språk.  
 
I Lpo 94 står det att "Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola  

• behärskar det svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer 
och tankar i tal och skrift”, (Skolverket, 2006a, s. 10). 

 
Skolan bör enligt Ewald och Garme (2007) arbeta för att läsning ska upplevas som 
positivt och spännande. Därför bör lässtunder vara något centralt, inplanerat och viktigt. 
Det ska inte vara något som barnen får göra några minuter när de är klara med annat 
arbete och i väntan på att kamraterna ska bli klara.  
 

Geografisk påverkan på samarbete och språkutveckling 
 
Hjelte (2005) kommer i sin studie fram till att samarbetet mellan förskoleklass och skola 
sker oftare än samarbetet mellan förskola och förskoleklass. Förklaringen till det beror på 
att förskollärare i förskola och övriga lärare inte anser sig ha så mycket gemensamt och 
därför inte träffas. Geografiska lägen påverkar även samarbetet och i de fall 
verksamheterna befinner sig i samma lokal eller i samma arbetslag ökar möjligheten till 
ett samarbete. Christersson (1995) funderar kring om ett samarbete underlättas om man 
befinner sig i samma lokaler och i fall det kan fungera lika bra när verksamheterna 
befinner sig i olika lokaler. Han kommer fram till att det handlar om att se möjligheterna 
och våga förändra. Christersson diskuterar en fråga som ofta ses som hinder till ett 
samarbete. Denna fråga handlar om att lärare ödslar mycket tid på att passa in tider då 
man kan träffas i varandras verksamheter. Svaret på frågan är inte svår menar 
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Christersson då ett samarbete handlar om att se det bästa för barnen och då ska vi också 
kunna finna möjligheter till ett samarbete.  
 
Vid tidpunkten för införandet av förskoleklassen fanns det enligt Davidsson (2002) en 
rädsla kring hur ett samarbete mellan förskoleklassen och skolan skulle se ut och därför 
delades förskoleklassens och skolans verksamheter upp. Genom uppdelningen 
markerades de två yrkesrollerna tydligt och det framgick av lärarna som viktigt innan ett 
samarbete inleddes. Det syntes tydligt i rummets utformning vilka barn och vilken 
verksamhet som huserade där genom att sexåringarna hade fri lek, skapande verksamhet, 
sång och musik medan skolan fokuserade på läsning och skrivning. Förskollärarens 
kompetens lyftes fram genom leken och grundskollärarens kompetens genom läsning och 
skrivning. Studien visade även att det var andra faktorer som spelade in för ett samarbete. 
Lärarna i de två verksamheterna ville få tid till att se på vad samarbetet och verksamheten 
skulle inrymma och få en inblick i varandras verksamheter. Davidsson konstaterar att 
under studiens gång förändrades lärarnas uppfattning om barnet och den egna 
yrkesrollen. Barnets mognad kopplas inte längre i lika stor grad ihop med åldern och hur 
barnet lär. Den förändrade synen på yrkesrollen gör att lärarna nu även tvingats ta ansvar 
för aktiviteter och innehåll som de tidigare inte gjort. Verksamheten är integrerad och de 
delar på rum och aktiviteter som lek, läsning och skrivning. Den gemensamma 
verksamheten leder till nya erfarenheter och insikter som i sin tur leder till utveckling. 
Verksamheten symboliseras av att lärarna tillsammans ansvarar för den gemensamma 
verksamheten där deras kompetenser kompletterar varandra. Heikkilä (2006) menar att 
möjligheten till lärande varierar med var barnen befinner sig, i vilken miljö och att 
lärandet förändrar karaktär när aktiviteter och situationer förändras. Hon säger att 
lärandet ökar om barnet får växla aktivitet och plats emellanåt. 
 

Barns samarbete kontra vuxnas ledarskap  
 
Enligt Williams (2001) är det lätt att se att barn som samarbetar lär och hjälper varandra. 
Hon påpekar också att flera forskningsstudier visar att barn som får samarbeta och där 
något av barnen kan mer om ämnet än de andra barnen ger ny förståelse för ämnet hos 
alla barn. Det barn som är mer kunnigt tilltalas av att få ta på sig en lärarroll, med mer 
ansvar, vilket ger ökat självförtroende. Det är mer vanligt att äldre barn, skolbarn, 
förväntas lära yngre barn eftersom de antas besitta mer kunskap. Williams poängterar 
dock att även mindre barn kan agera utifrån flera perspektiv, bara det som lärs och lärs ut 
är meningsfullt för dem. Ibland kan det vara det yngre barnet som besitter mest kunskaper 
i ett ämne. Det är många saker som påverkar lärandet i samspelet, till exempel 
kompetens, ålder och kön och dessutom vid vilka tillfällen och på vilket sätt samarbetet 
sker. Christersson (1995) betonar att i samarbeten mellan förskola och skola läggs oftast 
fokus på de äldsta barnen i förskolan, men Christersson menar att det inte finns några 
hinder för att starta ett samarbete redan då barnen är ett år för att få en helhetsbild av 
barnet genom skolåren.  
 
Williams (2001) menar att samarbete som inlärningsform förespråkades redan av 
Sokrates och Comenius men att detta ändå inte använts eller setts som positivt av skolan. 
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Synen på kunskapsinhämtning har varit att det sker bäst mellan vuxen och barn och det 
enskilda arbetet har prioriterats. I forskning har samarbete för social fostran varit i 
förgrunden medan kunskapsinhämtning genom samarbete fått en plats i skymundan. 
Olika teorier om hur lärande sker och hur kunskap skapas ser emellertid att en 
förutsättning för lärande är samspel och kommunikation. Barn lär enligt Gustafsson och 
Mellgren (2005) genom samarbete med andra. Williams (2001) konstaterar dock att den 
vuxnes närvaro vid samarbetsinlärning är viktig för att styra arbetet åt ett visst håll, för att 
se till att det verkligen sker ett samlärande. Det går inte att placera barn i grupper och 
förvänta sig ett lärande. I vissa grupper finns mobbning, utanförskap och sociala 
hierarkier och det är lärarnas uppgift att bilda grupper som verkligen leder till ett 
samlärande och att introducera ämnen. Williams konstaterar att i ett samspel mellan barn 
och mellan barn och vuxna bör olikheter lyftas fram eftersom ändrade uppfattningar och 
nya förståelser leder till kunskap. Homogena gruppbildningar leder inte automatiskt till 
ny kunskap och nya kompetenser. "I samspel mellan barn bör det finnas ett konstruktivt 
beroende, vilket här betyder att barnen skall uppfatta att de är beroende av varandras 
insatser för att gruppen skall lyckas med sin uppgift." (Williams, 2001, s. 70). 
 

Lärares och forskares syn på de olika verksamheterna, på samarbete 
och samarbete för språkutveckling 
 
Davidsson (2002) har i sin studie tittat på fyra olika arbetslag och deras utveckling kring 
samarbete mellan förskoleklass och skola. I det inledande arbetet med samarbetet skiljde 
sig lärarnas syn på barnen, de som gick i förskoleklass och de som gick i grundskolan. 
Sexåringen ansågs vara omoget och hade andra behov än skolbarnet. Sexåringen behövde 
omväxling mellan fri lek och skolundervisning och verksamheten skulle bidra med att 
förbereda sexåringen för skolan. Skolan fungerade som ett sätt att mäta graden av 
mognad hos barnen. Sjuåringen i skolan förväntades i sin tur kunna sitta stilla och 
koncentrera sig på sitt skolarbete. Fri lek ansågs bara behövas under skoldagens fria 
stunder, som till exempel raster. Detta sågs som ett moget barn. Enligt Davidsson rymmer 
den roll läraren har en kompetens som är en viktig del i ett samarbete. Kompetensen har 
en framskjutande roll i hur ansvarsfördelningen i samarbetet ser ut. Studien visar på att 
detta till stor del beror på de traditioner förskollärare och grundskollärare är bärare av och 
även deras utbildning och föreställningar vad gäller deras syn på barn och hur ett 
samarbete ska ske. Lärarna uppfattar olika kompetenser och barns mognad som hinder för 
ett samarbete. I studien framgår det att det bara anses vara vissa aktiviteter som till 
mognad och ålder passar för samarbete och dessa är samling och temaarbete. Leken anses 
vara något för det omogna barnet, alltså sexåringen. För de mogna barnen passar 
inlärning av läsning och skrivning. Möjligheten för läs- och skrivinlärning för sexåringar 
ska finnas men då ska barnen uppvisa mognad och passa inom skolans traditionella 
ramar. 
 
Enligt Dahlberg och Lenz Taguchi (2000) hade förskolan och skolan olika behov när 
skolformerna växte fram och därför har förskolan och skolan utvecklat olika traditioner. I 
förskolan stod barnens sociala utveckling i centrum och i skolan var det viktigt att barnen 
lärde sig ämneskunskaper då barnen är vår framtid och viktiga för samhället. Samarbete 
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mellan förskola och skola handlar därför om att de här traditionerna ska mötas där lärarna 
kompletterar varandra. Förutsättningen för det är enligt Dahlberg och Lenz Taguchi att 
lärarna utvecklar en gemensam barn- och kunskapssyn samt syn på lärande. Gustafsson 
och Mellgren (2005) har i sina studier kommit fram till att barn i väldigt tidig ålder 
skaffar sig en åsikt om skriftspråket och att de sällan ändrar åsikt. De har även kommit 
fram till att det finns många traditioner och antaganden som aldrig diskuterats vad gäller 
hur barn lär sig skriva i både skola och förskola. Dessa antaganden och traditioner 
behöver diskuteras och moduleras för att det ska vara möjligt att nå läroplanernas mål. 
För att förskollärare och lärare ska få en gemensam förståelse för vilka likheter och 
olikheter som finns i verksamheternas kulturer är det enligt Christersson (1995) bra att 
diskutera vilka olikheter som finns. Kring lärarrollen finns åsikter att lärare låter 
läromedlen bestämma riktningen i undervisningen och inte beaktar barnens mognad och 
individualitet. Åsikter kring förskollärarrollen är att fokus ligger mer på omsorg och lek 
än på pedagogiska verksamheter. Innan ett samarbete startar bör dessa åsikter ställas mot 
varandra. Åsikterna kommer av historiska grunder och ska inte uppfattas som något 
negativt, istället kan det göras till en fördel i verksamheten genom att på ett bra sätt lyfta 
fram olikheterna i tradition och värdering. Samarbete mellan förskola och skola ska enligt 
Christersson utvecklas på ett sådant sätt att delarna blir till en helhet i syfte att utveckla 
varandra och utvecklas tillsammans. Meningen är att de olika verksamheterna ska bli en 
enhet. Gustafsson och Mellgren (2005) kommer fram till att det är av yttersta vikt att alla 
lärare är villiga att vidareutbilda sig, att kompetensutveckla sig, för att möta kraven från 
läroplanerna och ge barnen den kunskapsutveckling de har rätt till. De anser att det krävs 
fördjupade ämneskunskaper hos alla lärare, dessutom bör lärare kunna lyssna på och 
förstå barnen när de lär sig och dessutom vara flexibla vad gäller det ämne som 
behandlas. Christersson (1995) anser att förskola och skola har ett gemensamt ansvar för 
barnens utveckling och därför måste verksamheterna samarbeta för att få ett 
helhetsperspektiv på barnens utveckling. Förskola och skola har historiskt olika 
traditioner och ett samarbete syftar till att ett gemensamt handlande kan utformas. Målet 
med ett samarbete är att utforma gemensamma lösningar i en utvecklingsprocess inte 
samarbete i sig. I denna process ingår att utforma gemensamma tankar om hur 
verksamheten ska se ut med det bästa för barnet i fokus. I Lpfö 98 står det att barnens 
mångsidiga lärande ska främjas genom en strävan efter ett samarbete med fritidshem, 
förskoleklass och skola. Även i Lpo 94 står det att, för att alla elevers allsidiga utveckling 
skall främjas ska varje skola utverka ett samarbete mellan fritidshem, förskoleklass och 
skola. För att främja det långsiktiga lärandet ska även ett samarbete mellan förskola och 
skola eftersträvas.  
 
I Lpfö 98 står det att 
"Arbetslaget skall 

• utbyta kunskaper och erfarenheter med personalen i förskoleklass, skola och 
fritidshem och samverka med dem" (Skolverket, 2006b, s. 12). 
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och i Lpo 94 står att  
"Läraren skall 

• utveckla samarbetet mellan förskoleklass, skola och fritidshem, 
• utbyta kunskaper och erfarenheter med personalen i förskolan..."  
(Skolverket, 2006a, s. 14). 

 
En av förutsättningarna till samarbete mellan förskola och skola, menar Pramling 
Samuelsson och Mauritzson (1997), är att det finns gemensamt formulerade mål i 
arbetslaget. Lika viktigt är det också att målen nås med likvärdiga strategier i de olika 
verksamheterna. Det krävs enligt Geijer (2003) ett verksamhetsmål som leder till att de 
olika verksamheterna kliver över sina egna gränser och för samtal med andra 
yrkesgrupper, för att förutsättning för språkutveckling hos barnen ska vara goda. I och 
med införandet av förskoleklassen anser Christersson (1995) att fokus på samarbete är 
viktigare än tidigare. Han menar att lärarna som ska ingå i ett samarbete måste ha svar på 
hur långt arbetet har kommit, hur samarbetet mellan verksamheterna fungerar och varför 
samarbete ska ske. När vi har svaren och förutsättningarna kan vi få ett djupare samarbete 
och för det krävs att man vågar pröva även det som tidigare varit otänkbart. 
 

För att vi ska kunna samverka och samarbeta krävs också att miljön präglas av 
• motivation i arbetet 
• bra arbetsklimat 
• öppna kommunikationer 
• överblick över de olika verksamheterna 
• helhetssyn 
• enighet omkring målen. (Christersson, 1995, s. 173) 

 
Geijer (2003) finner i sin studie att genom kompetensutveckling kan regler och rutiner 
ändras. "Parterna bidrar till att förändra verksamheten i så måtto att de samverkar om 
synen på barnens språkutveckling från förskolan till skolan, framställer pedagogiskt 
material och formulerar en handlingsplan, för att studera barnets språkutveckling genom 
skoltiden." (Geijer, 2003, s. 162). Läs- och skrivinlärningen kan då starta redan i 
förskoletiden samt att rutiner för barns språkutveckling kan ändras. Christersson (1995) 
menar att ett samarbete leder till att verksamheten kan blir bredare då både 
förskollärarens och grundskollärarens kompetenser används men även att samarbetet kan 
blir djupare med deras gemensamma kompetenser. Christersson jämför lärares samarbete 
med teamet under en operation. Alla i gruppen är nödvändiga och bidrar med sin 
kompetens för att arbetet ska kunna genomföras på ett tillfredställande sätt. 
 

Samarbete för att främja språkutveckling 
 
Geijers (2003) undersökning var ett experiment som omfattade tre år. I början av arbetet 
visade lärargrupperna, speciellt förskollärarna, motvilja mot att prata om läs- och 
skrivsvårigheter. Det gemensamma intresset lärargrupperna hade för barnens 
språkutveckling och speciellt förskollärarnas vilja att förstå skolans krav på barnen drev 
dock på samtalen. I början var de olika gruppernas språk ett hinder och förskollärarna 
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höll fast vid traditionen att små barn inte ska läsa. Geijer fann att de olika lärarnas olika 
språk angående barn var ett hinder för tvärkommunikation och samarbete om barns tidiga 
träning av fonologisk medvetenhet. Men så småningom hittade grupperna gemensamma 
betydelser av ord, normer och värderingar och yrkesspråken utgjorde till sist inget hinder. 
Geijer fann att möjligheten till en samsyn av barnen fås genom att yrkesgrupper 
kommunicerar med varandra. Då utvecklar de olika grupperna sina egna kompetenser, 
men även kunskapen att arbeta med andra yrkesgrupper. 
 
I Lpfö 98 står det att 

Arbetslaget skall 
• ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen 

[...] 
- får stöd och stimulans i sin språk- och kommunikationsutveckling, 
(Skolverket, 2006b, s. 10). 

 
och i Lpo 94 står det att 

Läraren skall  
[...] 

• samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen och 
• organisera och genomföra arbetet så att eleven 

[...] 
- får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling,  
(Skolverket, 2006a, s. 12). 

 
Enligt Geijer (2003) finns det strukturella hinder för varför samarbete över professionerna 
för barns språkutveckling inte kommer till stånd. Sådana hinder kan vara 
omorganisationer och ekonomiska neddragningar som gör att tiden med kollegor och 
barnen minskar. Då minskar även kunskapen om språkutvecklingen hos de enskilda 
barnen.  
 
Geijer (2003) har i sin forskning kommit fram till att förskollärare inte talar om sin 
kunskap om barns språkliga nivå med lärare i skolan eftersom de inte har någon vetskap 
om vad skolan har för krav på barnens språk. Förskollärarna talar sällan om läs- och 
skrivsvårigheter och dyslexi, dessa begrepp används inte i deras yrkesspråk. Om de vid 
något tillfälle talar med någon om ett barns språkutveckling är det med talpedagoger. 
Barnets fortsatta språkutveckling överlämnas då också till talpedagogen. Vilken kultur 
barnen ingår i och vilket lärande och vilka vuxna barnen möter i förskola och 
förskoleklass bestämmer enligt Gustafsson och Mellgren (2005) hur barnens skriftspråk 
utvecklas. För att veta var barnen är i sin språkutveckling krävs dokumentation av 
processen. Detta för att lärare i förskola, förskoleklass och skola ska kunna möta barnen 
på deras nivå och arbeta vidare. Gustafsson och Mellgren har upptäckt att många lärare i 
förskolan är osäkra på hur utvecklingen ska följas på ett praktiskt och bra sätt. Istället för 
att upptäcka behov och sätta in stödåtgärder väntar de istället på att barnet ska mogna. 
För att följa barnens läs- och skrivutveckling genom åren är det enligt Ewald och Garme 
(2007) onödigt med storskaliga tester av barnen i hela riket. Det ger dock bra information 
om landets allmänna kunskaper genom åren. Läs- och skrivutvecklingen bör följas hos 
varje enskilt barn via exempelvis regelbundna diagnoser och inlämningar. Vidare bör 
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dokumentation med ett observationsschema i språkutveckling som till exempel LUS eller 
Språket lyfter, följa varje enskilt barn genom skolan. Det är enligt Gustafsson och 
Mellgren (2005) viktigt att inte se skriftspråkande som formell kunskap. Skriftspråket 
bearbetas genom symboler, konst, bilder, skyltar med mera, efter barnens egna behov och 
intressen. Lärare i förskolan bör vara utbildade i hur barn lär sig läsa och skriva men även 
vara medvetna om att inga kunskapskrav eller mål ska ställas. Barnen ska inte bedömas 
ha svårigheter från uppställda mål utan stöttas vidare från sin nivå. När barnen sedan 
börjar skolan är det, enligt Gustafsson och Mellgren, viktigt att lärarna inte utgår från 
samma grund med alla barn eftersom alla har olika erfarenheter med sig från förskola och 
hem. De menar också att det inte finns något gemensamt synsätt på skrivlärande i 
förskola och skola vilket gör att barnen inte får gå vidare i en process utan möter nya 
processer.  
 
Johanssons (2000) studie om samarbete mellan förskoleklass och skola visar att 
förskollärare och grundskollärare uppfattar skillnader i barnens färdigheter i läsning och 
skrivning när de samarbetar. Sättet att arbeta med samarbete tyckte lärarna gav barnen 
mer trygghet vilket gynnade lärandet samt att barnens sociala kompetens påverkades 
positivt av arbetet som bedrevs. Detta ledde till att barnen i större grad vågade prata inför 
andra. När barnen blev säkrare blev det även enklare för dem att befästa kunskaper. 
Samarbetet ledde till att barnen använde sina kunskaper även under de fria stunderna. När 
de ritade skrev de även något. Skrivandet kom även in i barnens lekar, vilket gjorde 
skrivandet till något naturligt. Sedan detta sätt att arbeta, med samarbete, startades lärde 
sig barnen att samarbeta och se efter varandra. Positiv utveckling av läsning och 
skrivning och uppmuntran till social kompetens ansågs av förskollärarna gå hand i hand. 
 
Gustafsson och Mellgren (2005) har kommit fram till "att om det brister i samverkan 
mellan förskola och skola och om läraren inte tar den lärandes/barnets perspektiv i 
skriftspråks lärandet, får det konsekvenser för det enskilda barnet." (s. 77).  
 

Syfte 
 
Syftet med studien är att beskriva, analysera och försöka förstå på vilket sätt samarbete 
mellan förskola, förskoleklass och skola främjar barnens språkutveckling enligt lärarnas 
uppfattning och hur de arbetar med detta.  
 
Definition: Med språkutveckling menar vi barns lärande att muntligt och skriftligt 
uttrycka sig mer och mer avancerat desto längre upp i skolåren de kommer. 
 

Frågeställningar 
 
Hur arbetar förskola, förskoleklass och skola med språkutveckling i ett samarbete? 
Vilka positiva effekter kan ett samarbete gällande språkutveckling ge? 
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Metod 
 
I detta avsnitt följer en beskrivning av de metodval vi gjort och varför vi gjort de valen. 
Dessutom presenteras hur studien genomfördes och hur resultatet analyserats och tolkats.  
 

Val av undersökningsmetod 
 
Trost (2005) anser att, om frågeställningen handlar om orden mer, större och så vidare 
bör det vara en kvalitativ undersökning. Vi har till vårt arbete valt en kvalitativ metod då 
vi ansåg att det skulle ge oss den information vi eftersträvar utifrån vårt syfte. Trost anser 
att kvantitativa undersökningar bör användas när undersökningen behandlar siffror. Vi 
var inte ute efter att få reda på hur många som ansåg att samarbete främjar 
språkutveckling, därför valde vi att inte genomföra några enkäter. Vi valde även att inte 
genomföra några observationer eftersom vårt syfte är att ta redo på lärarnas åsikter och 
arbeten. Vid en observation hade vi fått information om hur barnen arbetade och 
upplevde samarbetet.  
 

Intervjuer 
 
Vi har valt att genomföra kvalitativa intervjuer eftersom vi ville ge våra informanter 
möjlighet att själva uttrycka åsikter och tankar utifrån enkelt baserade frågor. Vår strävan 
var att erhålla så uttömmande svar som möjligt. En kvalitativ undersökning kännetecknas 
enligt Trost (2005) av att intervjuaren har författat direkta och enkla frågor och får 
omfattande svar på dem. 
 
"Intervjun går bland annat ut på att förstå hur den intervjuade tänker och känner, vilka 
erfarenheter den har, hur den intervjuades föreställningsvärld ser ut." (Trost, 2005, s. 23). 
Vi har under intervjutillfällena varit noga med att inte ta upp samtalsutrymme utan 
förhållit oss tysta och låtit informanterna föra ordet. Endast när vi ställde frågor och 
följdfrågor talade vi, detta för att vi ville tillägna oss all den information och kunskap 
som informanterna besatt. Kvale (1997) anser att vi via samtalet utbyter kunskaper där vi 
får insikter i andras erfarenheter. En professionell intervju är en typ av samtal som har ett 
ändamål och en uppbyggnad samt en analys. Den kvalitativa intervjun skiljer sig från ett 
vardagssamtal så till vida att intervjuaren har kunskaper om hur hon eller han på ett 
metodiskt sätt ska formulera frågor. Intervjun är inte bunden till bestämda frågor likt en 
enkät utan är ett samtal med viss flexibilitet. Den följer en röd tråd kring ett bestämt 
ämne. Trost (2005) skiljer på samtal och intervjuer då intervjuer ska vara väl 
genomtänkta och ordentligt genomförda och resultatet ska tas tillvara, medan samtal är 
öppna för vem som helst, de är dialoger som kan vara meningslösa i längre perspektiv. 
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Urval 
 
Vi tog kontakt med lärare i förskola, förskoleklass och skola som uppgav att de hade ett 
samarbete sinsemellan för barns språkutveckling. Vi valde att fråga om de hade ett 
samarbete i förväg för att koppla det till vårt syfte, att vi vill veta på vilket sätt lärare 
anser att samarbete gynnar språkutveckling samt hur de arbetar med detta. Sammanlagt 
gjordes intervjuer på tre rektorsområden. Vi intervjuade tre förskollärare på förskola,  två 
förskollärare i förskoleklass och sex lärare i skolans lägre åldrar. Anledningen till att 
lärare i skolan är fler än de övriga kategorierna är att det i skolklasserna fanns fler än en 
lärare. 
 

Material 
 
Det material som användes under intervjuerna med lärarna var ett formulär med 
intervjufrågor samt block och penna och en bandspelare. 
 

Genomförande av intervjuer 
 
Intervjufrågorna utformade vi tillsammans så att de passade vårt syfte. När vi var överens 
om vilka frågor vi skulle ha blev det totalt sju stycken.  
 
Kontakt med lärarna togs via telefon för att fråga om de hade ett samarbete mellan 
förskola, förskoleklass och skola vad gäller barns språkutveckling. Vi presenterade vårt 
arbete och våra önskemål om intervjuer, och till de som accepterade att bli intervjuade 
och ville ha frågorna i förväg skickade vi dem via mail. Intervjuerna genomfördes när 
lärarna hade tid och på deras arbetsplatser för att underlätta för dem. Enligt Trost (2005) 
är kvalitativa intervjuer bra strukturerade och har låg standardisering. Det vill säga att 
frågorna är relevanta och genomtänkta men att tid, plats, välmående med mera hos de 
tillfrågade varierar. Vid en intervju ska det inte finnas någon störning, miljön ska vara 
lugn och trygg.  
 
Trost (2005) anser att två personer som utför en intervju kan, om de är samspelta, få fram 
mer information, förstå mer och göra en bättre intervju än en ensam intervjuare. 
Intervjuerna utfördes av oss båda då det gav oss bättre möjligheter att lyssna, ställa 
följdfrågor och anteckna utan att förlora information, för att erhålla ett så uttömmande 
material som möjligt för vår undersökning. Under intervjun ställde en av oss frågorna och 
gjorde små anteckningar och den andre av oss förde mer noggranna anteckningar. Detta 
system har vi goda erfarenheter och resultat av sedan tidigare. Vid de tillfällen då 
informanterna var fler än en använde vi bandspelare för att uppfatta vad alla sade. Detta 
på grund av att vi inte ville förlora information som en lärare förmedlade medan vi 
antecknade vad en annan lärare talade om.  För att informanterna som var ensamma inte 
skulle känna sig obekväma använde vi inte någon bandspelare vid dessa tillfällen. Varje 
intervju tog cirka 30 minuter att genomföra.  
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Vid intervjuerna uppgav vi för informanterna att informationen de förmedlade inte skulle 
kunna spåras tillbaka till dem. Trost (2005) trycker på att intervjuaren alltid bör upplysa 
om att samtalet är konfidentiellt, det vill säga att den information som ges aldrig kommer 
att kunna spåras tillbaka till den personen. Intervjuaren får heller aldrig berätta för någon 
vem den intervjuade är och inte heller vilka som inte velat bli intervjuade. 
 

Analys och tolkning 
 
Vi har efter intervjuerna sammanställt alla olika lärares svar på en fråga och jämfört dem 
med varandra. Vi har kontrollerat vilken vikt och vilken form lärarna lägger vid och 
använder i ett samarbete för språkutveckling. Dessutom har vi undersökt om det finns 
någon överrensstämmighet i åsikter och arbetssätt lärare emellan och på vilket sätt. Trost 
(2005) anser att det vid kvantitativa undersökningar finns normer och regler för hur data 
ska behandlas men att det vid kvalitativa undersökningar finns tre steg. Det första är 
insamlandet av data, vilket är intervjuerna i sig. Sedan ska svaren analyseras. Det har vi 
gjort genom att lyssna på och läsa vår insamlade data, sedan har vi diskuterat det och  
skrivit ner svaren på våra frågor kortfattat. Fördelen med detta är enligt Trost (2005) att 
bara det som är väsentligt för studien blir kvar, allt ointressant material kasseras. 
Dessutom får all data samma struktur och blir mer överblickbar. Därefter har vi till varje 
fråga kategoriserat svaren och sedan jämfört dem i områdena och mellan områdena, 
vilket Trost säger är det tredje steget, att tolka informationen.  
 

Bortfall 
 
Vi hade som avsikt att intervjua lärare i förskola, förskoleklass och skola inom samma 
område för att kunna undersöka om det fanns någon röd tråd mellan verksamheterna. På 
ett område förekom inget samarbete för barns språkutveckling med förskoleklassen och 
därför genomfördes ingen intervju med förskoleklassen.  
 

Resultat och analys 
 
Nedan har vi i tre rektorsområden analyserat likheter och skillnader i lärarnas uppfattning 
om samarbetets syfte, samarbetets utformning och deras åsikter om hur samarbetet kan 
stärka barnens språkutveckling. 
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Område A 
 

Vad är lärarnas uppfattning om samarbetets syfte?  
 
Vi har funnit att förskola, förskoleklass och skola har som mål att ge barnen ett fullödigt 
språk. Alla verksamheter uppger att de är med i ett språknätverk som sträcker sig från 
förskolan till årskurs nio och som har till uppgift att utveckla områdets samarbete vad 
gäller barns språkutveckling. Förskoleklassen anser att de inte har några nedskrivna mål 
medan förskolan och skolan uppger att gruppen för språknätverket nedtecknat målen i en 
broschyr. Målen är: 
 

• Att alla pedagoger bli språkutvecklare för barnen på alla stadier inom förskola och 
skola. 

• Att föräldrar blir inspirerade att bli språkutvecklare för sina barn. 
• Att medvetet gå in för språkträning i vardagliga situationer i förskola, skola och 

hemmiljö. 
• Att ha utbyte av erfarenheter mellan olika stadier för att underlätta 

stadieövergångar. 
• Att öka intresset för läsandet av poesi, skönlitteratur och sagor. Därigenom kan 

man ha möjlighet att öka förståelsen för andra människor och andra kulturer. 
• Att få barn att reflektera över sitt och andras läsande och samtala kring detta. 
• Att fortsätta och utveckla samarbetet med biblioteket på skolan, som har en stor 

del i barnens språkutveckling. 
 
Förskolan uppger att de arbetar med att utveckla barnens ordförråd genom att till exempel 
använda hela meningar, svåra ord och synonymer. Förskoleklassen uppger att de arbetar 
enligt Bornholmsmodellen vilken utgår från lyssnarövningar, rim och ramsor och att tala i 
hela meningar och går vidare med att arbeta med ord och enskilda ljud. Skolan har valt att 
använda andra strategier som till exempel att läsa lämplig litteratur för och med barnen, 
involvera föräldrarna i de individuella läsläxorna och förklara svåra ord. Språket 
utvecklas i skolan genom både läsning och skrivning samt att lärarna möter barn på deras 
individuella nivåer. 
 

På vilket sätt samarbetar lärare och barn i förskola, förskoleklass och 
skola för språkutveckling? 
 
Både förskoleklassen och skolan anser att de överlämningssamtal de har där barnens 
behov delges är viktiga för att, som skolan menar, lärarna inte ska behöva undersöka 
samma fenomen flera gånger. Förskolan uppger dessutom att det finns planer på att starta 
ett portfolioarbete där barnens utveckling kan synliggöras både för barnen och 
övertagande lärare. Alla tre verksamheterna anser att samarbetet mellan förskola och 
förskoleklass kan bli bättre och har enligt förskolan börjat arbeta för detta genom att 
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träffas och konferera om hur de ska göra. Skolans verksamheter anser att samarbetet 
mellan förskoleklass och skola fungerar mycket bra. Förskoleklassen anser att det är bra 
om lokalerna ligger nära varandra eftersom förskolan och förskoleklassen lätt kan fråga 
om och diskutera enskilda barns behov. Områdets språknätverk, som träffas tre gånger 
per termin, planerar och följer upp aktiviteter. Dessutom har de enligt förskoleklassen 
som uppgift att förmedla vad respektive verksamhet arbetar med. Förskolan, 
förskoleklassen och skolan uppger att lärarnas nätverk genomför språkdagar, som hela 
området deltar i, cirka två gånger per termin. Vi har dock funnit att förskolan genomför 
denna språkdag på egen hand utan att samarbeta med förskoleklass och skola. Skolan 
anser att dessa dagar kan utvecklas mer. Förskoleklassen uppger att en speciallärare från 
högstadiet kommer och pratar på deras föräldramöten om vikten av läsning med och för 
barn så att föräldrarna ser den röda tråden från förskola till år nio och att en aktiv 
språkträning i de tidiga åren märks tydligt högre upp i skolåren. Förskoleklassen och 
skolan uppger att de har ett läsprojekt där större barn läser eget skrivet eller egen vald 
litteratur för mindre barn samt att de tre till fyra gånger per termin genomför aktiviteter 
där barn från förskoleklass till år tre arbetar ihop i grupper. I dessa grupper bearbetas 
många ämnen men förskoleklassen anser att i alla ämnen används svenska vilket vid 
läsning och diskussioner leder till språkutveckling. Vi har dock funnit att förskolan inte 
deltar i dessa aktiviteter. Enligt förskolan finns dock planer på att deras äldsta barn till 
hösten ska samarbeta fortlöpande med förskoleklassen med gemensamma aktiviteter. 
 

På vilket sätt anser lärare att samarbete främjar språkutveckling hos 
barn i allmänhet och hos barn i språkliga svårigheter? 
 
Förskolan anser att barn får de bästa förutsättningarna om vuxna samarbetar med en röd 
tråd mot ett gemensamt mål. Vi har funnit att förskoleklassen anser att samarbete främjar 
språkutveckling genom att information om vad barnen tidigare arbetat med leder till att 
lärarna vet vilka speciella resurser som bör sättas in. Förskolan anser att det är viktigt att 
förskoleklassen tar vid deras arbete så att barnen inte behöver upprepa, eftersom det är då 
de tappar lusten att lära. Skolan å andra sidan anser att ett samarbete från förskolan till år 
nio, generellt bland alla barn, ger språket större genomslagskraft när de arbetar mot 
samma mål. Skolan anser också att om förskolan är med i samarbetet stärks barnens språk 
inför skolstarten. Förskoleklassen anser att det är lättare att möta barn i svårigheter om 
detta redan upptäckts i förskolan. Liksom förskoleklassen anser förskolan att det är bra 
om barn i språkliga svårigheter, invandrarbarn och barn i behov av talpedagog, upptäcks 
tidigt så att åtgärder kan sättas in redan i förskolan och förskoleklassen sedan kan följa 
upp. Skolan anser att det är viktigt med information mellan stadierna för att kunna 
individualisera skolarbetet och detta är viktigt eftersom det kan vara förödande för barn i 
språkliga svårigheter att möta oöverstigliga hinder så som för svåra texter. Förskolan, 
förskoleklassen och skolan anser att information vid överlämningar av barn till 
nästkommande stadium är viktigt för att läraren ska kunna ta vid och möta barnen där de 
är, för att få en kontinuitet. Förskolan anser att vid ett samarbete där lärarna vet målen 
och vad de syftar till ska förskoleklassen arbeta vidare där förskolan lämnar barnen. De 
ska fånga upp, koppla tillbaka och sedan arbeta vidare. Det gäller att fånga barnen där de 
är och utgå ifrån det barnen är intresserade av.  
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Område B 
 

Vad är lärarnas uppfattning om samarbetets syfte?  
 
Vi har funnit att förskola, förskoleklass och skola nämner att de har läroplanens mål i 
fokus i arbetet för språkutveckling. Förskoleklassen och skolan nämner också att ett mål 
är att följa en röd tråd genom skolans årskurser men att de inte har några egna nedskrivna 
mål, vilket även förskolan uppger. Skolan anser det är viktigt att målen hela tiden är i 
fokus för arbetet samt att även förskolan ska känna till skolans uppnående- och 
strävansmål. Förskolan menar att de för att kunna känna till och arbeta mot läroplanerna 
har gemensamma möten med skolan. Alla tre verksamheterna anser att arbetet med 
portfolio är den strategi de arbetar med för att nå läroplanens mål och att det är viktigt att 
både barn och lärare ser barnets utveckling genom åren med hjälp av portfolio. Arbetet 
med portfolion startar redan när barnen börjar i förskolan och följer dem till årskurs sex. 
Förskolan, förskoleklassen och skolan uppger alla att de arbetar med språkutveckling på 
många olika sätt i de respektive verksamheterna. Vi har funnit att förskolan och 
förskoleklassen har liknande uppfattning om arbetet med språkutveckling. Förskolan 
arbetar aktivt med att benämna och ge barnen rätt uttryck för saker och ting i det dagliga 
livet. Förskoleklassen arbetar mycket med rim och ramsor och använder språket på olika 
sätt. Skolan anser att det är viktigt att göra språkutvecklingen synlig för barnet genom att 
dokumentera arbeten med tal- och skriftspråk.  
 

På vilket sätt samarbetar lärare och barn i förskola, förskoleklass och 
skola för språkutveckling? 
 
Förskola, förskoleklass och skola anser att överlämnandekonferensen, som förskolan 
uppger att de har en gång per år, är ett samarbete mellan lärarna. Där anser skolan att de 
får veta vad barnen kan och har gjort tidigare för att kunna ta vid språkutvecklingen och 
inte börja om från grunden. Lärarna i de tre verksamheterna har ett omfattande samarbete 
sinsemellan, dock inte bara vad gäller språkutveckling, eftersom lärarna gör 
auskultationer hos varandra för att få en inblick i varandras arbeten. Dessutom uppger 
förskolan och skolan att de har gemensamma möten ungefär en gång per termin. Skolan 
anger också att alla lärare arbetar i alla verksamheter i skolan med undantag av förskolan, 
de anser dock att ett samarbete borde underlättas av att lokalerna delar samma gård. 
Förskoleklassen uppger att de ska arbeta mer med portfolioarbetet tillsammans med 
förskola och skola. Förskolan deltar inte i något direkt samarbete med skolan där barnen 
är involverade men tidigare läste skolbarnen för förskolebarnen. Detta anger skolan är ett 
arbete som ska återupptas. Förskolan deltar heller inte i de temaarbeten förskoleklassen 
och skolan genomför ett par gånger per år och som sträcker sig från förskoleklassen till 
årskurs sex. Barnen arbetar med olika delar inom ett tema och visar sedan upp arbetena 
för och med varandra i en show. Lärarna planerar aktiviteter och lektioner inom temat en 
halv dag per vecka och barnen samarbetar i grupper.  
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På vilket sätt anser lärare att samarbete främjar språkutveckling hos 
barn i allmänhet och hos barn i språkliga svårigheter? 
 
De tre verksamheterna anser att barnen gynnas av ett samarbete för språkutveckling. 
Däremot ligger deras fokus på vad som är viktigast i ett samarbete inte åt samma håll. 
Förskolan anser att verksamheterna vid ett samarbete kan dokumentera den egna 
verksamheten och visa läraren som tar över vad de arbetat med och vad barnen kan, så att 
de kan ta vid och fortsätta arbetet. Förskoleklassen anser att barn lär bäst tillsammans 
med andra barn medan skolan trycker på att det är viktigt att arbeta även med att barnen 
känner sig socialt säkra, annars går det inte att arbeta med språkutveckling. Skolan anser 
att anledningen till att fler och fler barn kan läsa redan i förskoleklassen är att förskolan 
börjat arbeta aktivt med språklekar. Skolan har sett att barn som arbetar ensamma inte lär 
sig lika fort som barn som samarbetar med andra barn. Vidare har skolan på grund av 
egna erfarenheter upplevt att barn med olika handikapp vid samarbete med andra barn får 
en språkutveckling som går spikrakt uppåt. Av detta kan vi utläsa att lärarna i de tre 
verksamheterna inte har någon gemensam bild av vad samarbetet ska leda fram till inom 
språkutveckling. De tre verksamheterna har överensstämmande åsikter om vilken nytta 
barn i språkliga svårigheter har av ett samarbete. Det går att uppmärksamma dem och 
sätta in resurser tidigt utan att behöva undersöka problemen om och om igen. Skolan 
anser även att det då går att anpassa undervisningen efter individen med en gång. 
Förskolan anser att det är viktigt att efterföljande lärare får ta del av förskolans arbeten 
genom till exempel genomgång av portfolio för att få veta vad barnen arbetat med. 
Förskoleklassen och skolan anser att det är bättre om en lärare kan följa barnen under en 
längre tid än att ha överlämningar.  
 

Område C 
 

Vad är lärarnas uppfattning om samarbetets syfte?  
 
Vi har funnit att både förskolan och skolan anser att de inte har något gemensamt mål 
med samarbetet, däremot har de egna mål med arbetet för språkutveckling. Förskolan vill 
främja barnens bokstavsintresse medan skolan vill att förskolans barn ska lära känna 
skolans barn. Samtidigt får skolbarnen en mottagare för sin läsning i syfte att utveckla 
läsningen och skrivningen. Målen med samarbetet är satta av skolan. Förskolan har inte 
några strategier för samarbetet, bara egna strategier för språkutveckling och dessa är 
observation, dokumentation och bokstavslekar. Samarbetet är en del av skolans strategier 
för språkutveckling. Strategierna skolan använder sig av är att skolbarnen läser för 
förskolebarnen i syfte att stimulera skolbarnens läsutveckling och därigenom få en större 
självtillit samtidigt som förskolebarnen kan bli nyfikna på läsning. 
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På vilket sätt samarbetar lärare och barn i förskola och skola för 
språkutveckling? 
 
Både förskolan och skolan anser att det inte finns något samarbete mellan lärarna men att 
de tror att gemensamma lokaler skulle leda till närmre samarbete. Skolan tillägger dock 
att överlämnandet av barninformation inför skolstarten är en form av lärarsamarbete. 
Förskolan anser att de inte fått någon information om läsprojektets syfte och mål medan 
skolan anser att de följt upp projektet med förskolan genom att de har hört att förskolan 
tycker att det är ett bra projekt och att barnen i förskolan längtar efter att skolbarnen ska 
komma och läsa. Förskolan har via rektor fått höra att skolbarnen tycker att det är roligt 
att komma och läsa. Båda verksamheterna uppger att det samarbete de har där barnen är 
involverade är att skolans barn kommer och läser för förskolans barn en gång i veckan 
och att barn som slutat sova middag, vid cirka tre års ålder, upp till tio år deltar i 
samarbetet. Lässtunden avslutas med att skolbarnen förklarar svåra ord och att barnen 
gemensamt återberättar historien.  
 

På vilket sätt anser lärare att samarbete främjar språkutveckling hos 
barn i allmänhet och hos barn i språkliga svårigheter? 
 
Förskolan och skolan anser att samarbete främjar språkutveckling och är positivt över lag. 
Skolan anser att barnen är mer läsförberedda när de börjar skolan idag än de var för tio år 
sedan, vilket troligen beror på att förskolan och förskoleklassen arbetar aktivt med 
språklekar, stavelser med mera. Förskolan menar att ett samarbete kan ge förskolan nya 
uppslag för hur barn i språkliga svårigheter kan stödjas. Skolan anser att samarbete leder 
till att barn i språkliga svårigheter upptäcks tidigt och att resurser kan sättas in fort. 
Skolan menar även att barn med andra modersmål än svenska och barn utan språkligt 
stöd hemifrån får ett bättre språk vid ett samarbete. Både förskolan och skolan anser att 
den lärare som ska ta över ska ta del av dokumentation och information av tidigare 
arbeten. 
 

En jämförelse mellan områdena 
 
I detta avsnitt analyseras likheter och skillnader i arbetssätt och åsikter mellan de olika 
undersökningsområdena. Vi har valt att fokusera jämförelsen mot de frågor som strävar 
mot vårt syfte, att beskriva, analysera och försöka förstå på vilket sätt samarbete mellan 
förskola, förskoleklass och skola främjar barnens språkutveckling enligt lärarnas 
uppfattning och hur de arbetar med detta.  
 
Vår studie är för liten för att kunna dra några långtgående slutsatser. Det finns dock 
tendenser som visar hur lärare i förskolor, förskoleklasser och skolor arbetar och tänker 
när det gäller samarbete för språkutveckling. 
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På vilket sätt samarbetar lärare och barn i förskola, förskoleklass och 
skola för språkutveckling? 
 
Vi har funnit att lärare i våra tre undersökningsområden ser överlämnandesamtal på 
vårterminen, innan nästkommande lärare tar vid, som utomordentligt viktigt för att ett 
arbete med röd tråd ska fungera. Det viktigaste informationen anser de vara vad barnen 
arbetat med, vad de kan och vilka speciella språkliga behov de har, för att kunna sätta in 
resurser i tid där det behövs. Dessutom går det att individanpassa undervisningen och ta 
vid föregående lärares arbete utan att upprepa samma arbete igen. De tre områdena 
uppger att närhet mellan lokalerna underlättar ett samarbete mellan lärarna, men endast 
ett område (A) nyttjar denna fördel genom att gå över till varandras verksamheter och 
diskutera barnens utveckling och behov. Samtliga områden har litet eller inget samarbete 
där förskolan är involverad. I de tre områdena har lärarna olika sätt att samarbeta. Ett 
område (A) har ett nätverk inom ämnet svenska som sträcker sig från förskolan till år nio. 
Nätverket planerar, genomför och utvärderar språkdagar, föreläsningar och ger ut 
information angående det gemensamma språkutvecklingsarbetet till föräldrar. Ett annat 
område (B) har gemensamma auskultationer och konferenser för att delge varandra 
information om vad de arbetat med samt veta vad barnen kan och bör kunna. Det tredje 
området (C) har inget samarbete för språkutveckling, mer än överlämningssamtal, mellan 
lärarna i förskola, förskoleklass och skola.  
 
I alla områden pågår eller planeras läsprojekt där äldre barn läser för yngre barn. I två av 
områdena (B och C) läser skolbarn för förskolans barn en gång per vecka. De läser texter 
de själva skrivit eller böcker de själva valt. Båda uppger dock att syftet med aktiviteten är 
att skolans barn ska få en mottagare och växa i sin roll som läsare. Liten eller ingen tanke 
finns om vilka språkliga fördelar detta ger förskolebarnen. I ett område (A) ingår inte 
förskolan i läsprojektet och de läser i mån av tid. Områdena genomför även andra 
aktiviteter där barnen är involverade. Ett område (A) arbetar med grupparbeten från 
förskoleklass till år tre, tre gånger per termin. Där behandlas olika områden, bland annat 
svenska genom tipsrundor och sagoläsning. Ett område (B) genomför temaarbeten från 
förskoleklass till år sex. Då arbetar barnen under en längre tid, väljer ett område inom 
temat samt träffar andra barn en halv dag i veckan och samarbetar med dem. Inget av 
områdena har involverat förskolebarnen i tema- eller gruppsamarbetet.  
 

På vilket sätt anser lärare att samarbete främjar språkutveckling hos 
barn i allmänhet och hos barn i språkliga svårigheter? 
 
Alla områden (A, B och C) var eniga om att dokumentation och information om vad 
barnen arbetat med är viktigt att lämna över till nästkommande lärare, för att läraren ska 
kunna ta vid och fortsätta arbetet för att tillfredställa barnens individuella behov. Ett 
område (A) påpekar att det är viktigt att möta barnen på deras egen nivå eftersom lusten 
att lära går förlorad om barnen behöver lära in samma sak om och om igen. De anser att 
det är viktigt att ge barnen utmaningar. Två områden (A och C) anser att barnens språk 
stärks inför skolstarten om förskolan är med i ett samarbete och arbetar aktivt med 
språklekar och att synliggöra språket. Två områden (B och C) anser att barn som fått 
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denna grundträning ligger på en högre språklig nivå och att det går fortare att lära dem 
läsa och skriva, de märker en skillnad idag jämfört med förr. Vår undersökning visade att 
ett område (B) anser att barn som samarbetar lär fortare än barn som arbetar ensamma, 
men vi fann att endast ett område (A) har en klar insikt om vad deras samarbete för 
språkutveckling ska leda till generellt för barnen. De anser att genom att följa en röd tråd 
mot ett gemensamt mål blir språket viktigare och får en större genomslagskraft i 
undervisningen. Detta ger barnen de bästa möjliga förutsättningarna för en god 
språkutveckling.  
 
Alla tre områden anser att barn i språkliga svårigheter gynnas av ett samarbete mellan 
förskola, förskoleklass och skola genom att lärarna då kan uppmärksamma dem, och sätta 
in resurser som till exempel talpedagog och svenska som andra språk, tidigt. Två av 
områdena (A och B) nämner även att det vid ett samarbete är lätt att individualisera och 
anpassa undervisning för de som behöver, redan när de kommer till skolan. Ett område 
(A) anser att samarbete mellan stadierna är viktigt för att få kontinuitet. Ett område (C) 
anser att barn som i hemmet inte har något språkligt stöd och barn med andra modersmål 
än svenska stärks språkligt av ett samarbete. 
 

Diskussion 
 
Nedan presenteras en diskussion av vårt metodval, studiens tillförlitlighet och 
trovärdighet. Därefter följer en diskussion av resultatet med kopplingar till bakgrunden. 
Kapitlet avslutas med tankar om vidare forskning. 
 

Metoddiskussion 
 

Reliabilitet och validitet  
 
Med reliabilitet menas enligt Trost (2005) studiens tillförlitlighet. Mätningen ska vara 
pålitlig och vid mätningen ska frågorna ställas på samma sätt. Med det menas att vid en 
ny mätning med samma förutsättningar ska ge samma resultat, men det förutsätter enligt 
Trost att förhållandet är statiskt. Vid en kvalitativ intervju är vi som undersökare 
angelägna av att se förändringar och det är vad en kvalitativ studie ger oss då den inte i 
samma utsträckning som en kvantitativ studie är statisk. Då vi människor är en del av 
processen och är aktiva sker förändringar vilket enligt Trost gör att vi vid skilda tillfällen 
kan räkna med skilda resultat. Reliabilitet går ut på att man gör en kvantitativ studie där 
man mäter, då får vi inte fram hur den intervjuade tänker och känner sig. En förutsättning 
för att kunna tala om hög reliabilitet är att alla situationer ska vara standardiserade. Den 
kvalitativa intervjun däremot förutsätter att standardiseringen är låg. Enligt Trost är det 
därför, vid kvalitativa intervjuer, svårt att tala om reliabilitet eller tillförlitlighet. Patel och 
Davidson (2003) menar att när man använder begreppet reliabilitet vid en kvalitativ 
forskningsstudie bör det omfatta hela forskningsprocessen och det bör vara ställt mot de 
olika situationer som föreligger vid undersökningstillfällena. Vi har genom att beskriva 
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alla delar i vår forskningsprocess samt beskrivit de data vi har fått fram genom det 
metodsätt vi valt visat att vår studie har reliabilitet. Viktigare än att få samma svar är 
enligt Patel och Davidson (2003) om svaret på frågan ger variation och situationens 
unikhet visas. Därmed ligger i kvalitativ studie reliabilitet och validitet nära varandra. Vi 
har i vår studie velat undersöka lärares sätt att tänka och handla samt likheter och 
skillnader i lärares åsikter och handlingar och anser därför att vi har uppfyllt kravet på 
reliabilitet i en kvalitativ studie.  
 
En av de svåraste uppgifterna med kvalitativa studier och kvalitativa intervjuer är enligt 
Trost (2005) trovärdigheten. Vi måste som forskare kunna visa att den data vi samlat in 
och den analys vi gjort är trovärdig för den som läser rapporten eller vill använda sig av 
resultatet. Vi anser att våra analyser är trovärdiga. Detta för att vi har analyserat lärarnas 
svar på de olika områdena var för sig, men även jämfört dem med varandra och fått 
liknande svar på många frågor. Men trovärdigheten visas även genom att åsikterna skiljer 
sig åt. Enligt Trost (2005) måste vi visa att den insamlade datan är relevant för vår 
problemställning. Vi har genom att kategorisera frågorna utifrån syftets frågeställningar 
visat att den information vi fått fram är relevant. Med validitet menas att frågan skall 
mäta det den är avsedd att mäta. Det vill säga att frågorna är ställda på så sätt att svaret 
ger det undersökaren vill veta. Eftersom vi fick något knapphändiga svar från några av 
våra informanter på vissa av våra frågor har vi funderat på om vi kunnat ställa frågorna 
på något annat sätt. Vi har dock kommit fram till att det snarare var informanterna som 
inte hade några klara tankar om dessa frågor. Detta på grund av att vi genom följdfrågor 
försökt få fram mer omfattande svar utan att lyckas. Vi har även delat ut frågorna i förväg 
så att lärarna haft tid att tänka igenom svaren. Trost (2005) anser att följdfrågorna inte 
behöver skrivas ner men att om inga följdfrågor ställs begränsas trovärdigheten. Under 
den kvalitativa intervjun vill vi veta vad den intervjuade menar med eller hur den 
intervjuade uppfattar ord och händelser. Sammantaget kommer vi fram till att vår studie, 
trots brist på information inom vissa områden, håller en god validitet.  
 
Vi anser att vårt val av metod föll väl ut och att vi fick reda på den information vi ville. 
Det finns dock en del saker vi kunde ha gjort bättre, till exempel hade vi kunnat vara ute i 
mer god tid med att boka intervjuerna. Några informanter hade svårt att finna tid mellan 
sina egna aktiviteter att kunna ta emot oss. När vi väl möttes och vi utförde våra 
intervjuer var dock stämningen lugn. Dessutom hade vi när vi tog kontakt med 
informanterna, trots att vi presenterade vårt arbete och vad vi ville intervjua dem om, 
kunnat vara mer utförliga med vad vi ville uppnå med intervjun. Detta på grund av att 
någon informant trott att vi delvis var ute efter hur de arbetar med språkutveckling inom 
sin egen verksamhet. 
 

Resultatdiskussion 
 
Under vår undersökning har vi upptäckt att kommunikationen och samarbetet mellan 
förskoleklass och skola fungerar relativt bra medan förskolan, som situationen är idag, i 
de flesta fall står utanför ett aktivt samarbete mellan lärarna. I något fall i vår studie har 
förskolan varit inblandad i ett samarbete för språkutveckling där barnen är aktiva men då 
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har inte lärarna i förskolan haft något med planering och uppföljning att göra.  Både i 
Lpfö 98 och Lpo 94 står det att utveckling och lärande på ett mångsidigt sätt ska främjas 
genom att fritidshem, förskola, förskoleklass och skola samarbetar. I Lpo 94 står det även 
att lärare i syfte att nå utbildningsmålen ska samarbeta med andra lärare. Eleverna ska 
genom att lärare organiserar och genomför sitt arbete få hjälp med sin språk- och 
kommunikationsutveckling. Vi anser att trots att några lärare i vår studie nämner 
läroplanerna har, med något undantag, de flesta inga konkreta genomtänkta mål att sträva 
mot. Trots detta genomför de flesta någon form av samarbete mellan lärare och mellan 
barn. På detta sätt kan vi se att lärarna följer läroplanernas intentioner utan att riktigt ha 
några mål med det. Framförallt är det förskolan som står utanför det samarbete som finns. 
Glädjande var dock att vi i många fall såg tydliga signaler som tyder på att både förskola, 
förskoleklass och skola uppmärksammat detta problem och nu påbörjat samtal och tankar 
om att utveckla samarbetet med mål som alla ska sträva mot.  
 
Vi ville få svar på vad lärarna hade för tankar om hur ett samarbete mellan förskola, 
förskoleklass och skola främjar språkutveckling hos barn. Vi fann att några lärare hade 
utvecklat tankar om att barn upprätthåller ett intresse om de får en utmaning och inte 
behöver upprepa redan inlärd kunskap. Detta anser lärarna uppnås genom att förskola, 
förskoleklass och skola överlämnar information om barnen till varandra och arbetar mot 
ett gemensamt mål med en röd tråd som löper genom stadierna. Det ger barnen bästa 
möjliga förutsättningar. Vi håller med om att det är bra att verksamheterna arbetar med en 
röd tråd så att det inte uppstår något glapp eller överlappningar mellan dem, eftersom 
kunskap i så fall kan gå förlorad eller behöva upprepas. Detta menar vi leder till 
kunskapsluckor och minskat intresse att lära hos barnen. Hagtvet Eriksen och Pálsdóttir 
(1998) anser att skolan ska möta barnen på deras nivå och fortsätta sin undervisning från 
den, då får barnen en bra grund. För att få en struktur i sitt arbete måste enligt lärarna en 
dokumentation ske för att sedan information om tidigare arbeten ska kunna överlämnas 
till nästkommande lärare. Gustafsson och Mellgren (2005) menar att det är viktigt att 
dokumentera språkutvecklingsprocessen för att kunna bemöta barnen och arbeta vidare 
från deras nivå. Vidare menar Gustafsson och Mellgren att det inte finns något 
gemensamt synsätt på skrivlärande i förskola och skola vilket leder till att barnen hela 
tiden får möta nya processer och inte följa någon röd tråd. Vi anser det positivt att några 
lärare i studien arbetar för att barnen inte ska få möta nya processer utan få till en 
kontinuitet i undervisningen. Enligt vår mening är det också av yttersta vikt att lärare i 
alla verksamheter, från förskola till grundskolans sista år, kommunicerar och utbyter 
tankar om vad barnen bör kunna och vägen dit. Lärare i de lägre åldrarna bör veta vad 
lärarna i de högre åldrarna anser att barnen ska kunna och ha med sig i bagaget när 
skoltiden är slut, samt vilka mål barnen ska ha nått enligt kursplanerna. På samma sätt bör 
lärarna i de högre åldrarna veta vad barnen arbetat med innan de kommer dit. Arnqvist 
(2003) menar att förskoleklassen har en stor uppgift i att väva samman förskolans 
pedagogik med skolans pedagogik. Trots att vi fick fram dessa tankar vid våra intervjuer 
uppfattade vi också att många lärare inte har någon klar åsikt eller tanke om hur 
samarbete främjar språkutvecklingen hos barn generellt. Däremot har de allra flesta en 
klar bild av hur ett samarbete är till gagn för barn i språkliga svårigheter. Lärarna anser 
att det är lättare bemöta barn i språkliga svårigheter som redan har upptäckts i förskolan 
på grund av att åtgärder har satts in tidigt och förskoleklassen kan ta vid arbetet utan att 
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undersöka om igen. Lärarna anser även att informationen vid övergångarna är av yttersta 
vikt för att kunna individualisera och anpassa skolarbetet för barn i språkliga behov. 
Deras åsikter ligger i linje med Stadler (1998) som anser att det går att upptäcka språkliga 
problem tidigt och hjälpa barnen utveckla språket inför läs- och skrivinlärningen i skolan. 
Stadler anser även att dokumentation och överlämning av information är ytterst viktigt. 
 
Vi anser att trots att flera lärare inte har en klar bild av nyttan av ett samarbete för 
språkutveckling har de ändå kommit en bit på väg i sin utveckling mot ett samarbete då 
de ser att fler barn kan läsa och lär sig läsa fort när de kommer till förskoleklassen och 
skolan. De anser att detta beror på att förskolan och förskoleklassen arbetar aktivt med 
språklekar. Enligt Arnqvistt (2003) finns det ett klart samband mellan läskunnighet och 
språklig medvetenhet. De som har använt språklekar så som rim och ramsor lär sig fortare 
att läsa, därför är det viktigt att barnen i förskolan får arbeta med språklekar. Vi anser att, 
för att få en röd tråd i ett samarbete för språkutveckling, måste både förskola, 
förskoleklass och skola vara en aktiv del i arbetet och i planeringen. Då vet alla vilket mål 
arbetet ska sträva mot och alla känner till vad de andra arbetar med.  
 
I början av studien satte vi oss ner och funderade på hur ett samarbete för språkutveckling 
mellan förskola, förskoleklass och skola kunde se ut. Vi kom fram till att lärare kan 
samarbeta sinsemellan och att barnen kan vara involverade i ett samarbete. Vi har funnit 
att lärare i vår studie samarbetar på olika sätt. Några gör auskultationer hos varandra 
medan andra ingår i ett nätverk. Språknätverket som några av lärarna i studien ingår i 
söker få tillstånd ett samarbete för språkutveckling, en röd tråd, mellan förskola, 
förskoleklass och skola genom att representanter träffas regelbundet och diskuterar, 
planerar och följer upp språkliga aktiviteter. Vi anser det positivt att ett helt område är 
engagerat i språkutvecklingen hos barn och att nätverket sträcker sig och har 
gemensamma mål från förskola till skolår nio. Geijer (2003) anser att en samsyn av 
barnen kommer tillstånd genom att yrkesgrupperna kommunicerar med varandra. Vid 
dessa kommunikationer utvecklas den egna kompetensen men även kunskapen att 
samarbeta med andra yrkesgrupper. Det alla lärare i vår studie har gemensamt är att de 
genomför överlämningssamtal där information om varje barn ges till efterkommande 
lärare. Vi anser att överlämningssamtal är en viktig del av ett samarbete där mycket 
information kan delges för att göra övergången smidig för barnen. Detta för att få till en 
kontinuitet och för att få information om vad efterkommande lärare bör arbeta med för att 
utveckla barnens språk på ett bra sätt. Men vi anser även att det går att utveckla detta 
samarbete till att involvera fler aktiviteter än överlämningssamtal för att ge barnen en 
bättre språkutveckling. Hjelte (2005) anser att överlämning av information är viktigt för 
att detta ska vara grunden för att individualisera verksamheten i förskoleklassen. Vi 
menar att det även går att genomföra gemensamma kompetensutvecklingsdagar där de 
olika professionerna, målen och arbetssätten belyses. Vidare anser vi att det är viktigt att 
de olika verksamheterna får träffas vid gemensamma tillfällen där fokus inte ligger på 
planering och utveckling. Istället bör fokus vara på att umgås under lättare former för att 
lära känna varandra och få en bra dynamik inom området, då bli det lättare att ta kontakt 
med andra när verksamheten ska utvecklas. 
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Vi fann att även i de samarbeten där barnen var involverade arbetade lärarna i de olika 
områdena på olika sätt som till exempel temaarbeten och grupparbeten. Även här har vi 
dock funnit ett arbetssätt som är lika hos alla lärare, att äldre barn läser för yngre barn. Vi 
fann att denna aktivitet uppstått mest för att de äldre barnen ska få en mottagare för sin 
läsning. Några lärare uppgav att även de allra yngsta fick vara med på dessa aktiviteter. 
Christersson (1995) anser att vid ett samarbete mellan förskola och skola finns inget som 
hindrar att även de minsta barnen deltar. Vi anser att dessa läsprojekt är en väldigt bra 
aktivitet för att utveckla läs- och skrivkunskapen hos de äldre barnen och språkintresset 
hos de yngre barnen. Vi anser dock att det går att utveckla samarbetet från att vara ett 
samarbete där skolbarnen är i fokus till att även de yngre barnen blir en aktiv del av 
aktiviteten. Detta genom att till exempel, som ett av områdena gör fast de gör det med 
fokus på skolbarnen, samtala kring boken, återberätta historien och synliggöra svåra ord. 
Williams (2001) anser att det vanligaste är att yngre barn är mottagare till äldre barn, men 
att det inte finns något som säger att inte yngre barn kan tillföra äldre barn kunskap. Allt 
beror på vad som ska läras, på vilket sätt och barnens intresse. Ett annat sätt att arbeta 
med litteratur menar vi kan vara att icke skrivande barn dikterar en historia som ett 
skrivande barn tecknar ned till en gemensam historia som de sedan kan läsa upp eller 
berätta för andra barn. På alla områden har lärarna nämnt att ett samarbete underlättas av 
närliggande lokaler. Även Hjelte (2005) har kommit fram till att ett samarbete underlättas 
om verksamheterna befinner sig i samma lokaler. Vi har dock kommit fram till att trots 
att lärare i två av de undersökta områdena har lokaler som ligger nära varandra fungerar 
samarbetet ändå mindre bra. Av det kan vi sluta oss till att det måste vara andra faktorer 
som påverkar samarbetets varande eller icke varande.  
 
Enligt vår uppfattning är det av yttersta vikt att de olika lärarprofessionerna utvecklar ett 
samarbete för språkutveckling så att barnen i Sverige får ett språk som inte stagnerar utan 
utvecklas hela livet. Det är av yttersta vikt för landet att det finns språkligt kunniga 
personer som kan utbilda sig för att utveckla Sverige. Därför är det viktigt att lärare inte 
ser samarbete för språkutveckling som någonting skolan ska göra utöver det ordinarie 
skolarbetet. Istället bör skolarbetet integreras i ett samarbete, det vill säga utveckla ett 
annat sätt att genomföra skolarbetet. Efter att ha tagit del av forskning angående 
samarbete för språkutveckling, samarbete och språkutveckling anser vi det märkligt att 
läroplanerna inte trycker mer på vikten att samarbeta för språkutveckling. Det vi funnit är 
att trots att undersökning av skolverket (2007) visat att barnens språkkunskaper minskar 
har lärare svårt att finna gemensamma arbetssätt och mål för att ge barnen en språklig 
grund. Vi anser att lärarna skulle ha ett gott stöd i läroplanerna om dessa utvecklades till 
att omfatta, mer specifikt, ett samarbete för språkutveckling och vad det ska innehålla.  
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Vidare forskning 
 
Vi har i denna studie undersökt hur lärare ser på samarbete och hur de arbetar med det. 
Det vore intressant att efter ett par år återigen undersöka lärarnas åsikter och hur de då 
arbetar med språkutveckling genom ett samarbete. Detta för att se om deras tankar fått 
fäste och samarbetet hunnit utvecklas från där de är idag. Vidare vore det intressant att 
genomföra en kvantitativ studie där fler lärares inställning till samarbete för 
språkutveckling undersöks så att mer generella slutsatser kan dras.  
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Bilaga 
 
Intervjufrågor 
 

1. Vilka mål har ni med samarbetet mellan förskola, förskoleklass och skola vad 
gäller språkutveckling hos barnen? 

 - Vem har formulerat målen för samarbetet? 
 
2. Vilka strategier arbetar ni efter för att nå målen? 
 - Används strategierna genom alla åldrar? 
  
3. Hur ser samarbetet mellan lärarna ut? 
 - Hur ofta planerar ni och följer upp ert samarbete? 
 
4. Involveras barnen i samarbetet genom att de får träffa och samarbeta med andra 

barn? 
 - Hur ser det samarbetet ut? 
 - Hur ofta genomför ni sådana aktiviteter? 
 - Hur långt upp/ned i åldrarna sträcker sig samarbetet? 
 
5. På vilket sätt anser du att samarbete mellan förskola, förskoleklass och skola 

främjar barns språkutveckling? 
 
6. På vilket sätt upplever du att samarbetet mellan förskola, förskoleklass och skola 

har påverkat möjligheterna att stödja barn i språkliga svårigheter?  
 
7. Vad har ni för tanke med hur efterföljande lärare kan ta vid ert arbete? 
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