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SAMMANFATTNING 

Vårt val av ämne grundar sig på att vi ville undersöka vilka olika arbetssätt inom läs- och 

skrivinlärning samt lärmiljöer som sexåringarna möter när de börjar i förskoleklass. Då vi 

tidigare i vår utbildning stött på och intresserat oss för utomhuspedagogiken så ville vi se om 

arbetssätt med läs- och skrivinlärning eller lärmiljöer skiljer åt mellan traditionell 

förskoleklass och förskoleklass med I Ur och Skur-inriktning.  

Vi har genomfört en kvalitativ undersökning med intervjuer och observationer i fyra 

förskoleklasser, två I Ur och Skur samt två traditionella förskoleklasser. 

Det som framkommit i vår undersökning är att arbetssätten inte skiljer sig åt 

beroende på om det är en traditionell eller I Ur och Skur-förskoleklass. De skillnader som vi 

sett beror snarare på lokala arbetsplaner och läraren/lärarna. Däremot är en slutsats att 

lärandemiljöerna skiljer åt mellan traditionell och I Ur och Skur-förskoleklass. I de 

traditionella är det mer skollikt och den pedagogiska verksamheten är förlagd inomhus. De 

vistas utomhus vid raster och vid enstaka tillfällen varje termin. I Ur och Skur däremot 

förlägger aktiviteter både ute och inne och kan lika gärna tänka sig att ta med materialet ut. 

Dessutom har förskoleklasserna I Ur och Skur högre personaltäthet som medför att de kan 

vara ute mera. 
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INLEDNING 

Vi är två blivande förskollärare med många års arbetslivserfarenhet från skola respektive 

förskola. Under vår utbildning har vi läst en kurs om hållbar utveckling och där kom vi i 

kontakt med utomhuspedagogik. Samtidigt som vi skulle börja fundera över vår uppsats som 

vi ville skulle handla om utomhuspedagogik och läs-och skrivinlärning läste vi allt som var så 

fantastiskt med att vara ute; allt ifrån att det var bra för hälsan till att upplevelser med våra 

sinnen förstärker lärandet. Vi blev nyfikna på att undersöka hur lärare och elever arbetar med 

läs- och skrivinlärning i två olika pedagogiska inriktningar som lärandemiljömässigt är 

varandras motsatser; inne och ute. Vi har en föreställning av att traditionella förskoleklasser 

inrättar lärmiljön inne och att I Ur och Skur-förskoleklasser förlägger lärmiljön ute. Denna 

föreställning bygger vi på att didaktikens frågeord var inte problematiseras i den litteratur som 

vi mött under vår utbildning med undantag för litteratur som är kopplad till 

utomhuspedagogik. Med traditionell förskoleklass menar vi en verksamhet som inte har 

någon specifik pedagogisk inriktning. 

Många gånger under vår utbildning har vi brottats med olika pedagogiska dilemma i 

lärandesituationer. Det har medfört att vi i vår yrkesroll vill reflektera över lärande, samspel, 

omgivningen samt barn och elevers olika möjligheter och behov men framför allt vilken roll 

vi som lärare har. Hur utrustar vi elever, vilka förutsättningar ger vi till samspel och hur tar vi 

tillvara elevers möjligheter samt hur ser vi på deras behov? Keene, som var medverkande i ett 

projekt om fördjupad läsförståelse vid University of Pennsylvania, och Zimmermann, som 

haft ansvaret för projekt inom Public Education & Business Coalition), skriver: 

Om läsning handlar om att gå på en inre upptäcktsfärd så handlar läsundervisning 

om att utrusta resenärerna, visa hur man använder en karta, ge dem nycklar till 

äventyret och sagan, stödja dem när de far vilse och tar omvägar tills barnet klarar 

sig på egen hand med karta. (2003:8) 

För att förtydliga så skulle vi vilja jämföra elevers livslånga lärande med en järnväg där själva 

födseln äger rum på centralstationen. Det finns ingen förutbestämd slutdestination utan 

däremot väntar många spårval och hållplatser genom livet. Vårt mål är att följa eleverna i 

deras spårbyten så att de stannar en kort tid vid hållplatserna för att sedan åka vidare. Om vi 

lärare har en kännedom om mångfald samt en flexibilitet för att kunna möta alla elevers 

olikheter så hoppas vi att kunna skapa en tågresa som tuffar på i en lagom fart utifrån varje 

elev. Skolverket betonar att skolans uppdrag är att ”Hänsyn ska tas till elevernas olika 

förutsättningar och behov. Det finns olika vägar att nå målet” (Läroplanen för grundskola, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011:8). Hur arbetar man med läs- och skrivinlärning och 
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finns det skillnader om vi jämför med traditionell skola med I Ur och Skur skola? Vilka 

arbetssätt möter elever i respektive verksamhet? 

Vi har under resans gång vid flera tillfällen stött på, både i litteratur och av 

informant, bristen på tydliga direktiv kring förskoleklassens innehåll. Det saknas bland annat 

strävansmål, allmänna råd och riktlinjer. Detta är något som har väckt vårt intresse då vi 

tidigare inte var så insatta i eller medvetna om dilemmat. 

SYFTE 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns skillnader i arbetssätt inom läs- och 

skrivinlärning mellan traditionell förskoleklass och förskoleklass som arbetar med I Ur och 

Skur-pedagogik och vad dessa skillnader i så fall består av. Vi är även nyfikna på att 

undersöka vilka olika arbetssätt barn i förskoleklasser möter. Denna kunskap anser vi vara 

särskilt viktig då Läroplanen för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet (2011) 

understryker att förskola och skola skall samverka utifrån lokala- och nationella mål inför en 

övergång från förskola till skola. Som blivande förskollärare vill vi vara med att utforma och 

förstärka denna brygga mellan förskola och skolan i våra arbetslag. Vi har ett antagande om 

att många 6-åringar har “myror i brallorna”, är aktiva och har behov av rörelse. Därför är vi 

nyfikna på vilka lärandemiljöer elever kan möta i förskoleklasser; traditionell förskoleklass 

och I Ur och Skur. Läroplanen för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet (2011) 

betonar att skolans uppgift är att lärandesammanhanget i skolan skall möta varje individs 

förutsättningar och behov samt utifrån dess informella kunskaper och bakgrund. Med 

lärandemiljö avser vi aspekter så som lokalernas utformning, hur skoldagen organiseras, om 

elever får möjligheter till inflytande och den sociala gemenskapen.  

Vi anser att momentet läs- och skrivinlärning under utbildningen endast givit oss en 

ytlig kunskap i ämnet. Utbildningen ger oss behörighet att undervisa elever i förskoleklass 

och vi vill kunna möta elevers nyfikenhet i läs-och skrivprocessen på ett professionellt sätt. 

Därför ämnar vi fördjupa våra kunskaper inom området. 

Frågeställning 

Frågeställningar som ligger för grund i denna uppsats är följande: 

1. Finns det skillnader i arbetssätt med läs- och skrivinlärning i traditionell förskoleklass 

i jämförelse med en förskoleklass med inriktning I Ur och Skur? 

2. Var i ligger skillnaden i så fall? 

3. Vilka lärandemiljöer återspeglas i verksamheterna? 
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METOD 

Val av metod 

I vår undersökning använder vi oss av en kvalitativ metod som enligt Bryman, professor och 

forskare i sociologi vid University of Leicester (2011), till skillnad från en kvantitativ lägger 

fokus på ord, resonemang och tolkningar. Det handlar om uppfattningar och beskrivningar för 

att få en djupare förståelse kring ämnet istället för att mäta olika variabler förklarar Bryman 

(2011). Om frågeställningarna handlar om att sätta sig in i eller att upptäcka någon 

underliggande struktur så menar Trost, professor och forskare i sociologi och socialpsykologi 

(2010), att det är en kvalitativ undersökning som ska göras. Det stämmer väl överens med vår 

egen undersökning som vi vill sätta in oss i arbetssätten kring läs- och skrivinlärning i 

förskoleklass och undersöka om arbetssätten skiljer sig åt mellan traditionell förskoleklass och 

I Ur och Skur förskoleklass. Vi har främst använt oss av intervjuer och de har varit 

semistrukturerade. Bryman (2011) beskriver semistrukturerade intervjuer med att det där är 

tillåtet att följa den intervjuades svar, exempelvis med nya följdfrågor för att få en utveckling, 

men att intervjun styrs av en intervjuguide med öppna frågor. Trost (2010) är kritisk till 

uttrycket semistrukturerade intervjuer och anser att det är tvetydigt. Han föreslår istället 

beskrivningen strukturerad intervju med öppna frågor. Vi har använt oss av en intervjuguide 

som grund men ställt fördjupande följdfrågor vid behov samt även hoppat över frågor i guiden 

under själva intervjun om de redan blivit besvarade. Oavsett beteckning så stämmer både 

Brymans (2011) och Trosts (2010) beskrivningar in på vår intervjuteknik. Patel och Davidson 

som undervisar i forskningsmetodik vid Linköpings universitet menar att ”i en kvalitativ 

intervju är intervjuare och intervjuperson båda medskapare i ett samtal” (2003:78). Det är 

också en bra beskrivning på hur våra intervjuer har varit upplagda. 

Det är vanligt inom kvalitativ forskning att koppla samman varierande metoder att 

samla in data på som exempelvis intervjuer och observationer (Patel och Davidson 2003). 

Som ett komplement till våra intervjuer och för att få en ännu bredare förståelse kring våra 

frågeställningar så har vi även gjort observationer i samband med våra intervjuer. Dessa 

stämmer bra in på Patel och Davidsons (2003) beskrivning av ostrukturerade observationer. I 

motsats till strukturerade observationer så används i de ostrukturerade inget 

observationsschema utan istället försöker man som forskare se på helheten för att få ett 

sammanfattande intryck och få reda på så mycket som möjligt inom ämnet. Men det är nog så 

viktigt med förberedelser och tankar om vad det är som ska observeras, betonar Patel och 

Davidson (2003). 
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Urval och avgränsning 

Då själva syftet med vår undersökning är att se om det finns skillnader i arbetssätt inom läs- 

och skrivinlärning mellan traditionell förskoleklass och förskoleklass med I Ur och Skur-

pedagogik så har vi valt att undersöka fyra förskoleklasser; två med inriktning I Ur och Skur 

(som vi valt att kalla Ängen och Skogen) samt två traditionella (som vi kallar Solen och 

Månen). Vi tog till oss rådet från Trost att ”ett fåtal väl utförda intervjuer är mycket mera 

värda än ett flertal mindre väl utförda” (2010:144). Så därför valde vi att intervjua en lärare i 

varje förskoleklass men samtidigt lägga tid på att båda två närvara vid samtliga intervjuer. En 

förskollärare hade önskemål om att få ha med sig sin kollega så under en intervju var det två 

informanter. 

Den ena traditionella förskoleklassen hittade vi genom vårt eget yrkeskontaktnät. Vi 

inledde med en muntlig kontakt och bestämde intervjudag och tid. Presentationsbrevet (se 

bilaga 1) med beskrivning av undersökningens innehåll och syfte överlämnades samtidigt. 

Övriga informanter fick detta brev via mail. Vi vill dock betona att trots att vi hittade en 

förskoleklass via vårt eget nätverk hade vi ingen inblick eller ingående kunskap om skolans 

arbetssätt. Förskoleklassen är inte vald utifrån något annat än att det är en traditionell 

förskoleklass. Med den andra traditionella förskoleklassen togs en första kontakt via mail där 

presentationsbrevet (bilaga 1) bifogades och därefter bestämdes tid för intervju, också det via 

mail. För att ge en mer personlig bild av oss och fånga upp eventuella funderingar så tog vi 

även kontakt via telefon för att bekräfta intervjutiden. Med I Ur och Skur-skolorna var det lite 

krångligare att få till intervjuer. Vi tog en första kontakt via mail till ett flertal förskoleklasser 

som vi hittade genom Friluftsfrämjandet och deras förteckning över alla I Ur och Skur enheter 

(http://www.friluftsframjandet.se/c/document_library/get_file?uuid=9642a90d-855d-4503-

bf43-b760f46657f9&groupId=27679). Det blev dock knapert med svar så vi satte igång med 

att ringa skolorna istället, något som inte heller var helt lätt då flera helt enkelt inte gick att nå 

per telefon. Efter en hel del mailande och telefonringande kunde vi till slut boka två intervjuer 

i två olika förskoleklasser med I Ur och Skur pedagogik. Båda fick även vårt 

presentationsbrev (bilaga 1). Alla förskoleklasser i vår undersökning ligger i olika kommuner 

och det var egentligen ingenting som planerades utan det blev så. 

Genomförande 

Alla intervjuer genomfördes på respektive skolor och precis som tidigare nämnt var vi bägge 

närvarande under samtliga intervjuer. Trots att vi uppsatsskribenter är bosatta långt ifrån 

varandra så gjorde vi valet att lägga tid på att båda skulle kunna närvara vid intervjuerna. En 

http://www.friluftsframjandet.se/c/document_library/get_file?uuid=9642a90d-855d-4503-bf43-b760f46657f9&groupId=27679
http://www.friluftsframjandet.se/c/document_library/get_file?uuid=9642a90d-855d-4503-bf43-b760f46657f9&groupId=27679


9 
 

av oss kunde då koncentrera sig på själva intervjun och den andra var mer fri att observera 

samt föra anteckningar. Alla intervjuer spelades in för att vi inte skulle missa något och det är 

också något som Bryman (2011) rekommenderar att man gör. En stor fördel med att spela in 

intervjuerna var att det lättare gick att fördjupa svaren med följdfrågor eftersom fullt fokus 

kunde ligga på informantens svar till skillnad från om anteckningar skulle göras samtidigt. 

Intervjuerna varade mellan 15 och 22 minuter. Vi hade en intervjuguide (se bilaga 2) som 

utgångsläge under intervjun med frågor som gick att koppla till vårt syfte och våra 

frågeställningar men den följdes inte exakt eftersom vissa frågor redan blivit besvarade 

tidigare under intervjun. 

Vi fick en förfrågan från en lärare om att få se intervjufrågorna innan intervjun men 

vi valde att inte skicka ut frågorna i förväg för att undvika eventuella missförstånd. Vi ansåg 

att det är lättare att fånga upp eventuella oklarheter under intervjun på plats och då förklara 

mer ingående. Samtliga informanter fick dock information kring intervjuns innehåll via mail 

eller telefon. En lärare ville ha med en kollega under intervjun och vår tolkning är att det kan 

ha påverkat resultatet både positivt och negativt. Positivt i den bemärkelsen att vi kanske fick 

mer detaljerade svar då det var två informanter under intervjun som kunde fylla i varandras 

meningar. Men det kan också ha varit negativt, som exempelvis mindre kritiskt tänkande om 

arbetssätt och den egna skolan när det var två kollegor som intervjuades samtidigt. 

När vi ändå var på plats på skolorna så valde vi att göra ostrukturerade observationer 

för att få med oss så mycket information som möjligt (Patel och Davidson 2003). Som 

förberedelse till dem hade vi förberett oss på att observera ett antal områden som exempelvis 

vad ser vi i miljön som kan stimulera läs- och skrivutveckling? Under själva observationerna 

så skrev vi ner stödord eller nyckelord som stöd för minnet som vi direkt efter intervjun 

sammanställde till mer sammanhängande text. 

Bearbetning 

Alla intervjuer har transkriberats och i det arbetet turades vi om. Bryman (2011) framhåller 

vikten av att transkribera intervjuerna och menar att det är ett bra sätt att inte bara upptäcka 

vad som sägs utan också hur det sägs. Därefter tog vi del av varandras transkriberingar samt 

observationsanteckningar och började analysera tillsammans för att se om vi kunde upptäcka 

likheter och/eller olikheter mellan intervjuerna och observationerna. Vi sökte efter om vi 

kunde se paralleller mellan teori och praktik samt hitta några svar på våra frågeställningar. Vi 

plockade ut kärnan ur varje intervju i förhållande till våra frågeställningar och allt eftersom vi 

kunde utläsa mönster, likheter eller sådant som skilde åt mellan informanternas svar eller våra 
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observationer diskuterade och analyserade vi sinsemellan vad det kunde bero på. Vi jämförde 

vad vi hade observerat och granskade även det i förhållande till våra frågeställningar för att 

utläsa likheter respektive skillnader. Då vi skribenter är bosatta långt ifrån varandra har det 

blivit många och långa analyserande telefonsamtal. Litteratur och forskning sökte vi aktivt 

efter och läste genom hela processen med vårt examensarbete för att ha teorin att luta oss 

emot. 

Etiska principer 

Vi har följt de forskningsetiska principer som gäller enligt Vetenskapsrådet (1990) och här 

följer dess fyra huvudkrav, dess betydelse samt vad vi gjort för att efterleva dem. 

Informationskravet 

Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens 

syfte. 

Vi har noggrant informerat och förklarat för våra informanter, både skriftligt genom vårt 

presentationsbrev (bilaga 1) samt muntligt vid direkt- och telefonkontakt, syftet med vår 

undersökning och även vilka våra metoder är. 

Samtyckeskravet 

Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. 

Alla våra informanter har fått vårt presentationsbrev (bilaga 1) där det tydligt står att de 

närhelst de önskar kan avbryta vår intervju utan att ange orsak. 

Konfidentialitetskravet 

Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan 

ta del av dem. 

Alla informanter är avidentifierade och har fått fiktiva namn i uppsatsen. Även skolornas 

namn är fiktiva och går inte på något sätt att spåra. Detta har informanterna fått vetskap om 

genom vårt presentationsbrev (bilaga 1). Ingen utomstående har fått ta del av våra 

anteckningar eller ljudupptagningar där informanternas riktiga identitet skulle kunna gå att 

spåra, och ljudupptagningarna förstörs i samband med att examensarbetet blir klart. 
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Nyttjandekravet 

Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål. 

Alla uppgifter såsom ljudupptagningar från intervjuer och anteckningar kommer enbart att ha 

använts till detta examensarbete då de raderas när det är klart. Detta har informanterna blivit 

upplysta om genom vårt presentationsbrev (bilaga 1). 

Metodreflektion 

Enligt vår bedömning har kvalitativa intervjuer i kombination med ostrukturerade 

observationer av lärandemiljön varit bra metoder för vår undersökning. Metoderna har 

kompletterat varandra på ett sätt som vi upplever har gett oss djupare och vidare förståelse 

kring våra frågeställningar. Bryman (2011) nämner att om en undersökning endast baseras på 

intervjuer finns en risk att förbindelserna blir ytliga och vår intention har varit att fördjupa 

dem med våra ostrukturerade observationer. Då vi sagt till våra informanter att vi även önskar 

göra en deltagande observation kring lärandemiljön så har de varit mycket tillmötesgående 

och entusiastiskt visat oss runt och plockat fram olika exempel på material. 

Vi anser även att det har varit positivt att vi båda varit närvarande under samtliga 

intervjuer och observationer. Då vi sett, hört och uppfattat både lika och olika saker har det 

lett till ökad reflektion och analys. 

När det gäller reliabilitet och validitet menar Trost (2010) att det är begrepp som inte 

passar så bra ihop med kvalitativ undersökning, där själva tanken inte är att mäta något utifrån 

samma utgångsläge. Han menar att trovärdighet är ett viktigare begrepp gällande kvalitativa 

undersökningar. Med vår intervjuguide (se bilaga 2) som grund med relevanta, öppna frågor 

och följdfrågor vid behov anser vi att våra kvalitativa intervjuer är trovärdiga. Vi har 

dessutom på ett öppet sätt redogjort för vårt urval. 

Våra informanter 

Vi har intervjuat Lena som är förskollärare i I Ur och Skur-förskoleklassen Ängen. Hon blev 

examinerad förskollärare 1989 och har arbetat på Ängen sedan 1997. Martin som är 

förskollärare i Skogens I Ur och Skur-förskoleklass blev examinerad 1993. Han har arbetat i 

Skogens förskoleklass sedan 1999 och som ansvarig för den verksamheten sedan 2001. Dessa 

båda förskoleklasser är renodlade förskoleklasser vilket innebär att det bara är sexåringar till 

skillnad från integrerade förskoleklasser.  

I den traditionella förskoleklassen Solen intervjuade vi Erika som är förskollärare 

och Linda som är lärare för ettan. Erika blev examinerad som förskollärare 1992 och har 
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arbetat som förskollärare sedan dess. På Solen har hon arbetat sedan 2008. Linda blev färdig 

lärare 2010 och har jobbat på Solen sedan dess. Då det är en integrerad förskoleklass/etta och 

samarbetet är stort så ville båda två närvara under intervjun. I den sista traditionella 

förskoleklassen Månen intervjuade vi Kristin. Hon har arbetat som förskollärare sedan 1987 

då hon tog sin examen men på Månen har hon varit sedan 2007. Även det var en integrerad 

förskoleklass, men i det här fallet med både klass ett och två. Här var inte samarbetet så stort 

mellan åldrarna och Kristin var den som hade huvudansvaret för och genomförde de flesta 

aktiviteter med förskoleklassen. 

BAKGRUNDSMATERIAL 

Vad säger styrdokumenten om förskoleklassens verksamhet? 

Vi kommer här att redogöra för förskoleklassens uppdrag och verksamhet. Detta finner vi 

relevant då våra frågeställningar berör förskoleklassens arbetssätt med läs- och skrivinlärning 

samt lärandemiljöer. För att kunna värdera arbetssätten och lärandemiljöerna behöver vi också 

beskriva de styrdokument som ligger till grund för förskoleklassens verksamhet. 

Den är en del av grundskolan och har funnits sedan 1998 och regleras i Lgr 11, 

Läroplanen för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Även om den inte är 

obligatorisk som den övriga grundskolan så är den nästan alla elevers första möte med skolan. 

Förskoleklassens syfte är att förbereda barnen inför skolår 1 och Skollagen (2010) betonar att 

den skall “utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov” samt att den skall “främja 

allsidiga kontakter och social gemenskap”. Det här med “helhetssyn på eleven och elevens 

behov” (se ovan) är oerhört intressant efter att ha tagit del av Nordin-Hultmans studie 

Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande (2003). Hon är fil.dr och lektor i psykologi 

och pedagogik vid Stockholms universitet och framhåller att olika miljöer ger oss olika 

identiteter. Vi kan vara tillbakadragna och ointresserade i en miljö medan vi framstår som 

framåt och problemlösare i en annan (Nordin-Hultman 2003). Därför är det viktigt att vi ser 

över lärmiljön och helt enkelt funderar över om den har en helhetssyn på eleven och om alla 

barn kommer till sin rätt i den och tillåts utvecklas utifrån sina behov. Det är med dessa tankar 

i bakhuvudet som vi ställde frågor om och observerade förskoleklassernas lärmiljöer. 

Lumholdt och Klasén McGrath har skrivit boken Förskoleklassen – i en klass för sig 

(2006). Den “har tagits fram som en del i regeringens uppdrag till Myndigheten för 

skolutveckling att genomföra informationsinsatser om förskoleklassen” (2006:5). I boken 

lyfts det fram att verksamhetens syfte är att vara en brobyggare mellan förskola och skola. 
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Ambitionen är att övergången mellan förskola och skola inte ska bli så radikal. Barnen “ska 

vänjas vid skolmat, gymnastiksalar, skolgårdar och långa korridorer. [...] förberedas för 

läsning och skrivning och andra uppgifter som väntar dem i skolans värld” (Lumholdt och 

Klasén McGrath 2006:7). Vi tolkar det som att eleverna i förskoleklassen skall lokalintegreras 

med skolan. Att vänjas vid skolans miljö innebär för oss att tryggheten skall vara grunden i 

verksamheten. Samtidigt så skall det även finnas ett teoretiskt innehåll som förberedelse inför 

skolår 1. 

Vad skall då själva innehållet i förskoleklassen bestå av? Herrlin, Frank och Ackesjö 

(som är forskare i didaktik respektive pedagogik) menar i sin bok Förskoleklassens didaktik 

(2012) att förskoleklassens verksamhet befinner sig i ett ingemansland. Det finns inte några 

direktiv om vad denna verksamhet egentligen skall innehålla eller vilka krav som ställs. I 

Läroplan för förskolan Lpfö 98 reviderad 2010 är förskolans uppdrag tydligt med bland annat 

strävansmål. Men i Läroplanen för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 som 

förskoleklassen omfattas av så gäller inte del tre som beskriver innehåll för skolans 

undervisningsämnen för förskoleklassen. Den har helt enkelt hamnat i skymundan i 

läroplanerna konstaterar Herrlin med flera (2012). Lumholdt och Klasén McGrath (2006) 

menar att förskoleklassens arbetssätt skall speglas av förskolans förhållningssätt till kunskap 

och lärande, alltså med lust och lek som verktyg för elevers livslånga lärande. Men det står 

inte i klartext vad verksamheten ska innehålla. Vi menar att det i mycket är upp till varje 

lärare att tyda och forma sin verksamhet. “Många pedagoger [...] lever fortfarande med en 

osäkerhet kring vilka rättigheter, skyldigheter, möjligheter och ambitionsnivåer som ska driva 

verksamheten” (Lumholdt och Klasén McGrath 2006). Detta bekräftas av Herrlin med flera 

(2012) som understryker att läraren får tolka och föra samman läroplanerna mellan förskola 

och skola samt skapa en egen föreställning om vad som är uppdraget, då det även saknas 

allmänna råd för denna verksamhet. Även Eva-Lis Sirén, ordförande i Lärarförbundet, hävdar 

i notisen Förskoleklassen uppmärksammas (2013) att förskoleklassens roll borde förtydligas i 

läroplanen. Den slutsatsen drog hon efter att 2000 lärare i förskoleklass svarat på hur de har 

det i sina verksamheter. 

Förskoleklassens didaktik 

Vi har tidigare i inledningen betonat att didaktikens frågeord var sällan problematiseras utom 

i utomhuspedagogisk litteratur. Herrlin med flera (2012) betonar att förskoleklassens 

verksamhet bör problematisera didaktikens frågeord Var? Och då reflektera över hur miljön 

ordnas där undervisning ska ske. Vidare menar Herrlin med flera att läraren behöver 
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problematisera “med hjälp av vad?“ (2012:52); vilket undervisningsmaterial möter elever i 

förskoleklassen? Är det övningsböcker eller är det “använda det material som finns 

tillgängligt och som lämpar sig för den aktuella barngruppen (Herrlin med flera 2012:52)? 

Regeringen gav 1998 Skolverket i uppdrag att under en treårsperiod forska i hur 

integrationen mellan förskoleklass, fritidshem och grundskolan utvecklats. Projektet bestod av 

flertalet fördjupnings- observations- och fallstudier, intervjuer, enkäter med mera med 

perspektiv som exempelvis verksamhet och möjligheterna att inspirera till barns utveckling 

och lärande. I både delrapporten Förskoleklass - 6-åringarnas skolform? och slutrapporten Att 

bygga en ny skolform för 6-åringarna konstateras att förskoleklassens arbetsform och 

lärandesammanhang kännetecknas av att vara betydligt mer skollik än vad uppdraget säger 

(Skolverket 2000; 2001). Studierna pekar även på att förskolans förhållningssätt kring lek och 

lärande inte är så självklart i förskoleklassen utan det lutar mer åt ämnesinriktade lektioner 

eller aktiviteter där skapande och lek hålls utanför istället för att integreras. De räknas mer 

som egna aktiviteter. Thörner, som är förskollärare verksam inom förskolan, fann i sin studie 

Att vara sex år och gå i förskoleklass att ”sexåringarnas dagar i förskoleklassen vanligtvis är 

ganska styrda av de vuxna” (2007:16). Något som inte heller rimmar med förskolans 

förhållningssätt där lust, lek och barnens egna intressen bör vara utgångsläget för 

verksamheten. Det är inte bara innehållet i förskoleklassens verksamhet som blivit skolifierat 

utan även lokalerna, som mer liknar klassrum, och strukturen med lektioner och raster 

(Skolverket 2000; 2001). Det sistnämna är något som även Gannerud & Rönnerman 

(universitetslektor respektive professor i pedagogik vid Göteborgs universitet) konstaterar i 

sin studie Innehåll och innebörd i lärares arbete i förskola och skola. Just att 

”förskoleklassens ramar och rutiner påminner mer om skolans än om förskolans” (2006:141).  

Förskoleklassens verksamhet skall vara brobyggare mellan förskola och skola:  

[D]en viktigaste, tydligaste och oftast uttalade intentionen med verksamheten i 

förskoleklassen är att den ska bedrivas med förskolans förhållningssätt till kunskap 

och lärande i ryggen. Förskolepedagogiken ska ges en inkörsport till grundskolan 

genom förskoleklassen. (Lumholdt och Klasén McGrath 2006) 

Vi får känslan av att detta kan vara en effekt av bristfälliga direktiv kring hur verksamheten 

ska bedrivas.  

Vi undersöker skillnader mellan läs- och skrivinlärning i traditionella och I Ur och 

Skur-förskoleklasser och vilka lärandemiljöer elever i olika verksamheter möter. Här nedan 

kommer vi att definiera utomhuspedagogik och några tankar från Naturskyddsföreningens 

skrift Skogen som klassrum (2011). 
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Utomhuspedagogik 

Så här definierar Nationellt centrum för utomhuspedagogik begreppet utomhuspedagogik: 

Utomhuspedagogik är ett förhållningssätt som syftar till lärande i växelspel mellan 

upplevelse och reflektion grundat på konkreta erfarenheter i autentiska situationer. 

Utomhuspedagogik är ett tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningsområde som 

bl.a. innebär: 

·   att lärandets rum flyttas ut i samhällsliv, natur- och kulturlandskap 

·   att växelspel mellan sinnlig upplevelse och boklig bildning betonas 

·   att platsens betydelse för lärandet lyfts fram.  

(http://www.liu.se/ikk/ncu?l=sv) 

När vi läste definitionen om utomhuspedagogik började vi fundera över “lärandets rum flyttas 

ut i samhällsliv, natur- och kulturlandskap”. Vilken plats syftar det till? Szczepanski (2007), 

som är professor i utomhuspedagogik vid Linköpings Universitet och enhetschef på Nationellt 

Centrum för utomhuspedagogik, beskriver i Utomhuspedagogik som kunskapskälla att ute inte 

enbart är skogen och naturen.  “Det handlar om kunskap i landskapet, att lära sig tolka och 

kommunicera landskapet, det vill säga lärmiljöer utanför „klassrummet‟ såsom 

stadslandskapet, industrilandskapet, odlingslandskapet och skogslandskapet.” (Szczepanski 

2007:11) Så som vi tolkar Szczepanski är “ute”, allt utanför “inne”. Det kan vara vilken 

utemiljö som helst som har koppling till undervisningen, till exempel staden om vi arbetar 

med trafikkunskap. 

Skogen som klassrum 

Naturskyddsföreningen (2011) påvisar flera kopplingar mellan rådande läroplan, Lgr 11 och 

utomhuspedagogik. Läroplanen betonar att skolan har ett uppdrag att elever i de tidiga 

skolåren skall få möjligheter till att arbeta med skapande och att undervisningen skall 

genomsyras av lek och ett aktivt lärande samt av ett varierande stoft och arbetssätt. Lärandet 

skall vara lustfyllt och engagerande samt medverka till elevers harmoniska- och kreativa 

utveckling utifrån varje elevs förutsättningar och behov. Naturskyddsföreningen (2011) 

beskriver kopplingar mellan utomhuspedagogiken och kursplaner i Lgr 11, men här tas inte 

svenskämnet upp. Vi har endast hittat ett fåtal böcker som kopplar ihop läs- och skrivinlärning 

med utomhuspedagogik. Några exempel på dem är Att lära in svenska ute F-9 och Lära in ute 

året runt F-9 utgivna av Naturskoleföreningen samt I ur och Skur Metodbok för skola och 

fritidshem.  

Naturskyddsföreningen (2011) betonar att utemiljön är mindre stressande än 

innemiljön och det innebär att elever får bättre koncentrationsförmåga, minnet blir bättre och 

http://www.liu.se/ikk/ncu?l=sv
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deras empatiska förmåga främjas. “Utomhus luckras invanda roller av exempelvis mer eller 

mindre „duktiga‟ barn upp och fler barn kan komma till tals” (Naturskyddsföreningen 

2011:12). Vi har erfarenheter av att empatiförmågan främjas av att rollerna uppluckras. När 

eleverna kan upptäcka varandras styrkor när de hjälpas åt och samarbetar skapas relationer 

mellan dem. Eleverna får förståelse för varandra och då utvecklas empatiförmågan.   

Szczepanski menar att “språkliga begrepp införlivas genom direkt kontakt med 

verkligheten” (2007:10). Detta är också något som Björneloo, som är universitetslektor inom 

didaktik och pedagogik vid Göteborgs universitet, bekräftar i sin artikel “Utomhuspedagogik - 

ett vinnande koncept i läs- och skrivinlärningen” (2003). Hon menar att det sker andra saker 

utomhus än inomhus och att om barnen tillåts utforska och upptäcka i naturen så bidrar det 

ofta till att de känner meningsfullhet och förståelse för det som ska undersökas. Att 

meningsfullhet och förståelse i sin tur leder till ökat engagemang för att skriva (eller rita) om 

det upplevda är väl ingen direkt hemlighet. 

I Ur och Skur 

I Ur och Skur har funnits sedan år 1985 och startades av två förskollärare, Linde och 

Drougge, på Lidingö. Från början var det enbart förskoleverksamhet men 1995 startades den 

första I Ur och Skur skolan skriver Drougge i Miljömedvetande genom lek och äventyr i 

naturen (1997). I Ur och Skur har sitt ursprung i friluftsfrämjandets barn- och 

ungdomsverksamheter. 

Pedagogikens ledord är “natur, friluftsliv, utomhuspedagogik, upplevelsebaserat 

lärande” (Westerlund 2009:5). I I Ur och Skur Metodbok för skola och fritidshem skriver 

Westerlund, fortbildare inom I Ur och Skur samt projektledare till boken, att idén är att 

metoden skall “stimulera, intressera och aktivera elevernas eget lärande. [...] Metoderna ska 

stärka deras självkänsla och empatiska förmåga” (2009:6). Lärare och annan personal kallas 

för ledare och ledarens roll är att vara “medagerande och medupplevande” (Westerlund 

2009:9).  

Skoldagen skall organiseras både inomhus och utomhus på ett passande sätt. “Valet 

av lärmiljö ska styras av uppgiftens karaktär” (Westerlund 2009:27). Platsen för aktiviteten 

skall ge bästa möjligheten för genomförandet. 

I utemiljön finns nya utmaningar och barn med teoretiska svårigheter kan komma att 

blomma upp i utemiljön (Westerlund 2009). Där kan de få visa andra egenskaper än de som 

innemiljön ger förutsättningar till. Elevgruppen kan också få möjligheter att se nya 
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egenskaper hos sina klasskamrater. Dessa nya upptäckter kan vara stärkande både för gruppen 

och för enskilda elever.  

Innemiljön i skolan bör ta hänsyn till elevers olika inlärningsstilar och då behövs det 

flexibla lokaler. “När eleverna ska arbeta enskilt eller tillsammans med en kamrat bör det 

finnas mindre rum eller bord åtskilda åt. En del elever kan arbeta trots ljud, medan andra 

behöver tystnad” (Westerlund 2009:26). Det sociala landskapet skall inbjuda till att vara 

tillåtande där elever kan växa med frihet och lära sig ta ansvar förklarar Westerlund (2009). 

I Ur och Skur och läs- och skrivinlärning 

I I Ur och Skur Metodbok för skola och fritidshem beskriver Wener & Westerlund, som är 

fortbildare inom I Ur och Skur, hur I Ur och Skur arbetar med läs- och skrivinlärning. ”Den 

tidiga, språkliga träningen ska präglas av lekfullhet. I utemiljön är rörelse, naturen och 

verkligheten redskapen” (Wener & Westerlund 2009:65). 

I utemiljön används bokstavskort till olika aktiviteter där barnen utforskar och 

erövrar kunskap om bokstävernas namn, ljud och form. Naturens skiftningar ger många 

möjligheter till lekfullt lärande med bokstäver året om på olika sätt. Utemiljön med varierande 

flora och fauna inspirerar till lärande med olika naturmaterial. Innemiljön används mer under 

vintern, men man kan även genomföra bokstavjakt i skidspåret. 

En annan viktig del i läs- och skrivinlärningen är berättelser. Berättelserna kan 

handla om olika saker och variera allt från värdegrundsfrågor inom kamratskap till 

“Berättelser kan också handla om väsen, sagor eller sägner [...] Det finns också många 

berättelser i vårt svenska litterära kulturarv” (2009:67). Tänk att få sitta vid ett gammalt torp i 

skogsbrynet och få höra eller fantisera om hur torparen levde för 150 år sedan just på denna 

plats. I en väl utvald miljö skapas stämning och spänning. Elever kan läsa och skriva i 

utemiljön och samtidigt inspireras av den. De kan skriva om sina upplevelser och känslor; Hur 

doftar det? Hur upplever jag doften? “Olika platser kan bli ingångar till skrivande, till 

exempel en tät skog eller en gammal ruin […] Känslan av att befinna sig i behagliga 

utemiljön ger inspiration till läsande och skrivande” (Westerlund 2009:69–71). Även Wohlin 

som är beteendevetare, menar i antologin Utomhusdidaktik (2004) att utemiljön i kombination 

med visor, dikter och sagor med olika väsen visar hur lärare kan använda kulturlandskapet 

som inspiration. När elever får uppleva ett muntligt berättande om väsen i en skogsmiljö så 

kan det bli en större upplevelse än en fantasyfilm, skriver Schön som är folklivsforskare och 

litteraturvetare i antologin Utomhuspedagogik som kunskapskälla (2007). 
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Materialet för utomhusundervisning i ämnet svenska är begränsat så man måste vara 

kreativ som ledare menar Wener & Westerlund. (2009). Det gäller både att ha fantasi till att 

skapa nytt material som fungerar utomhus samt anpassa materialet efter utomhusmiljön och 

göra det väderbeständigt. 

Vygotskijs sociokulturella teorier 

Vi kan upptäcka speglingar av Vygotskijs teorier i både Lgr 11, Läroplanen för grundskola, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011 samt Läroplan för förskolan Lpfö 98 reviderad 2010. 

Exempel på speglingar är vad läroplanen säger kring språket och tänkandet som kopplas till 

identitet, samspel i lärandesituationer, lust, utifrån elevens förutsättningar och tidigare 

kunskaper och erfarenheter samt vad den säger om olika estetiska uttrycksformer och lek. Vi 

undersöker såväl lärandemiljöer som arbetssätt med läs- och skrivinlärning i förskoleklass. Då 

förskoleklassen enligt Lumholdt och Klasén McGrath (2006) ska vara en brobyggare mellan 

förskola och skola samt att arbetssättet ska speglas av förskolans förhållningssätt med lust och 

lärande finner vi det intressant att se vad som genomsyras av Vygotskijs teorier. 

Vygotskij var en rysk psykolog som levde 1896-1934. De sista 10 åren av sitt liv 

intresserade han sig för människans utveckling, lärande och språk. Vygotskijs syn på lärande 

är kopplat till ett sociokulturellt perspektiv: “Vi erövrar som barn språket i samspel med 

personer i vår närhet, och på så sätt tar vi till oss specifika sätt att se på världen” (Säljö 

2012:91). Säljö är professor i pedagogisk psykologi samt en av författarna i antologin 

Lärande, skola, utbildning: grundbok för lärare (2012). Vygotskij myntade begreppet den 

proximala utvecklingzonen som innebär att det ett barn kan göra idag tillsammans med en 

kamrat eller en vuxen kan hon eller han utföra själv imorgon (Säljö 2012). Det innebär att 

lärandet sker i samspel med omgivning och tillsammans lär sig människan ständigt nya saker. 

Tänkandet och språket är verktygen i identitetsutvecklingen. Vygotskij menar att “det är 

genom kommunikation (och särskilt språklig sådan) med andra som vi formas som tänkande 

varelser” (Säljö 2012:191). Även Svensson som är docent i pedagogik vid högskolan i Borås, 

påpekar i sin bok Barnet, språket och miljön: “Personligheten formas som resultat av social 

interaktion. [...] samspelet leder också till ökad intellektuell förmåga.” (2009:33-34). 

I boken Fantasi och kreativitet i barndomen betonar Vygotskij (1995) att elevers 

ritande är förstadiet till skriftspråket. Teckningar har ett kommunikativt budskap. Vart efter 

eleven utvecklas övergår skapandet till antingen “det språkliga eller litterära” (1995:52). För 

att barn skall kunna rita och skriva krävs det att de har erfarenheter, språkliga förmågor och en 

förmåga att skapa inre bilder. Elever i en grupp har olika utgångslägen kunskapsmässigt sett 
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och därför anser vi det viktigt att lyfta fram Szczepanski (2007) som betonar att 

utomhuspedgogiska miljöer är allt som är utanför “inne”. Om elever får möjligheter att 

studera och skriva eller rita utifrån sin förmåga om exempelvis brandbilar på en brandstation 

eller om myror i skogen så sker det utifrån utomhuspedagogikens tanke att uppgifter skall 

vara verklighetsförankrade. Vygotskij (1995) menar att barn ofta säger: “Jag vet inte alls vad 

jag skall skriva. Ingenting kommer jag på, beklagar sig barnet” (1995:53). Detta förklarar han 

med att “skriftspråk står i mycket lägre utvecklingsnivå än dess muntliga språk” (1995:52). 

Han menar att barns fantasi “hämtas ur verkligheten och ingår i en människas tidigare 

erfarenheter” (1995:17). Därför är det viktigt att undervisningen ger möjligheter till att “vidga 

barnets erfarenheter. [...] Ju mer ett barn har sett, hört och upplevt, ju mer det vet [...] desto 

betydelsefullare och produktivare blir dess fantasi” (Vygotskij 1995:20). Björneloo (2003) 

menade att utomhuspedagogiken var ett vinnande koncept. Att barnen får inspiration och ser 

ett samband eller ser en helhet när de får dokumentera vad de ser och upplever i naturen. 

Lusten till skapande bygger ofta på frivillighet och ett eget intresse och dessa två faktorer 

främjar lust och skapar inre motivation. Hagtvet, författare till Språkstimulering Del 2 

Aktiviteter och åtgärder i förskoleåldern samt professor vid institutet för specialpedagogik vid 

Oslo universitet, förespråkar att barn får skriva tillsammans. På det sättet kan de inspirera 

varandra under lättsamma former och situationen blir mindre kravfylld, något som kan öka 

entusiasmen och inlevelsen i skrivandet (Hagtvet 2006). “Skrivning har oftast ett socialt 

syfte” skriver Hagtvet (2006:101). Vygotskij (1995) förklarar att barn har en mer utvecklad 

muntlig förmåga än skriftlig förmåga. Förklaringen till det är att skriftspråket är mer abstrakt 

kunskap än talspråket. Därför förespråkar Vygotskij att skriftspråket utforskas tillsammans 

med andra och utifrån barns verklighet och erfarenheter. Vi anser utifrån Vygotskijs tankar att 

det finns ett stort pedagogiskt värde i att låta barn samarbeta kring skrivandet, som att 

exempelvis hitta på gemensamma berättelser eller skriva om någon gemensam upplevelse, 

och det är aktiviteter som vi anser är fullt möjliga i förskoleklassen. 

Deweys pragmatiska teori 

Vi kan tydligt se att Deweys teorier om lärandet kan kopplas till utomhuspedagogik. Dewey 

menade att barn lär sig genom ”upplevelser och rörelse” (Szczepanski 2007:17). Även 

läroplanen vilar på Deweys tankar om demokrati, vilket är en av grundpelarna i Lgr 11. En 

konkret koppling är att skolan tillsammans med hemmet ska arbeta mot att elever blir 

“ansvarskännande individer och medborgare” (Läroplanen för grundskola, förskoleklassen 

och fritidshemmet 2011:9). Den andra kopplingen som vi kan läsa i Lgr 11 är: “Hänsyn ska 
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tas till elevers olika förutsättningar och behov” (2011:8). Dewey betonade att skolan skulle 

utformas utifrån elever och deras förutsättningar (Säljö 2012) och vi tolkar hans tankar som 

att alla elever är unika och lär på olika sätt och har olika förutsättningar. Skolverket nämner 

att ”det finns olika sätt att nå målet” (2011:8).  

Dewey var en amerikansk filosof som levde 1859-1952. Hans filosofiska teorier 

präglas av pragmatismen (Säljö 2012). Pragmatisk kunskapssyn handlar om kunskaper som 

en människa har nytta av i sin vardag och Dewey betonade att skolans uppgift är att rusta 

elever till att klara sin vardag, till att “leva ett aktivt liv i samhället” (Säljö 2012:179). 

Undervisningen ska växla mellan praktiska handlingar och teoretiska delar (Säljö 2012). 

Dewey myntade begreppet, ”learning by doing”. Han menar att aktiviteten och 

kunskapen befästs genom reflektion skriver Dahlgren & Szczepanski i Utomhuspedagogik: 

Boklig bildning och sinnlig erfarenhet (1997). Dahlgren är professor i pedagogik vid 

Linköpings universitet. Vi tolkar begreppet som att eleven utför en aktivitet som den sedan 

reflekterar kring vilket leder till att eleven kan berätta om vad han eller hon gjort. “Dewey 

betonade vikten av sinnliga upplevelser av det slag som exempelvis skapande arbete och slöjd 

innebär i skolan” (Säljö 2012:178). Sinnlig upplevelse finner vi i Wohlins och Schöns tankar 

om utemiljöns språkutvecklande möjligheter. Genom att läsa en saga i skogsbrynet väcks flera 

sinnen till liv. Eleverna kan även rita och skriva en egen saga där i skogsbrynet och få med sin 

upplevelse av skogens doft, utseende och känslan av mossans mjuka täcke. 

Barn och elevers läs- och skrivutveckling 

Lärande sker ofta i stadier och eftersom elever i förskoleklassen har olika förkunskaper när de 

kommer till skolan som 6-åringar menar vi att det är viktigt med en generell kunskap om 

utvecklingsnivåerna så att vi som förskollärare kan “utgå från en helhetssyn på eleven och 

elevens behov” (Skollagen 2010). Då vi undersöker lärandemiljöerna samt olika sätt att arbeta 

med läs- och skrivinlärning i förskoleklassen finner vi det av intresse att beskriva några olika 

stadier inom läs- och skrivutvecklingen. Det blir då lättare att se likheter och skillnader mellan 

olika metoder och lärmiljöer och se om de är anpassade utifrån barnens olika utgångslägen 

kunskapsmässigt sett. 

Barns tidiga läs- och skrivutveckling 

Liberg är professor i utbildningsvetenskap med inriktning mot läs-och lärprocesser vid 

Uppsala universitet och skriver i Hur barn lär sig läsa och skriva (2006) om preskrivandet 

som krumelurer som liknar bokstäver samt symboler. I detta första skrivande uttrycker barnet 
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sina erfarenheter och andra saker som är viktigt för dem och då får de möjlighet att upptäcka 

talets och skriftspråkets kopplingar, menar Hagtvet (2006). 

Preläsande innebär enligt Liberg (2006) att barnet sitter och tittar samt bläddrar i en 

bok.  Barnet berättar bokens handling utifrån sina tidigare erfarenheter av text och bild.  

Lindö, universitetslektor och lärarutbildare vid Göteborgs universitet betonar nyttan med att 

barn kommer i kontakt med litteratur tidigt. Hon skriver i Den meningsfulla språkväven att 

“barn som möter barnlitteratur från späd ålder får aptit på böcker och blir motiverade att 

upptäcka skriftspråkets mysterier” (2005:25). Även Taube, som är professor samt 

språkforskare vid Umeå universitet, är inne på detta och hon lyfter fram högläsningen som 

extra värdefull. I Barns tidiga läsning betonar hon att högläsning ger barn möjligheter att lära 

“sig hur berättelser vanligtvis är uppbyggda [...] hur skrivet språk är konstruerat med sin 

delvis annorlunda meningsbyggnad” (2007:23). Även Lundberg, som var en svensk 

internationellt ansedd professor inom läs-och skrivforskning, ville lyfta fram högläsningen i 

God skrivutveckling: kartläggning och övningar och menade att det gav barn möjligheter att 

få “höra språket i en överartikulerad form som skärper deras inre föreställning om hur ord är 

uppbyggda” (2008:23). Men det är inte bara högläsningen i sig som är utvecklande enligt 

Lindö (2005), som betonar att läsaren bör vara väl förtrogen med texten och läsa med 

inlevelse samt vara förberedd att genomföra textsamtal om högläsningen skall vara 

pedagogisk. 

Både preläsande och preskrivandet är aktiviteter som barnet kan utföra själv (Liberg 

2006). “Det är en sorts rollek där barnet tar rollen som läsare och skrivare” (Liberg 2006:44). 

Läsutveckling 

Svensson skriver i Barnet, språket och miljön (2009) att läsutvecklingen ofta beskrivs utifrån 

fyra faser. Den första är pseudoläsning och det innebär att barnet/eleven “läser ord som 

helhet” (2009:116), det vill säga som bilder utifrån ett sammanhang. Nästa steg är logografisk 

läsning. Barnet läser fortfarande ordet som en bild men det kan tas ur sitt sammanhang. I 

denna fas kan barnet ännu inte läsa men har lärt sig att känna igen ord, namn och även vissa 

bokstäver. Den tredje fasen är alfabetisk läsning vilket kännetecknas av fonologisk 

medvetenhet; barnet kan koppla samman “språkljud och bokstäver” (Svensson 2009:116). 

Den fjärde och sista fasen är ortografiska läsningen, vilket innebär att “läsaren utnyttjar sin 

morfologiska förmåga och läser ordet i delar, om inte hela ordet läses på en gång” (Svensson 

2009:116). 
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Skrivutveckling 

Taube förklarar i Barns tidiga skrivande (2011) att efter skrivutvecklingens klotter och 

krumelurer utvecklas skriften till bokstavsliknande former som är skrivna på rader. Därefter 

börjar barnet skriva med bokstäver som den kan och känner igen och resultatet blir då 

nonsensord vilket är ord som saknar språklig betydelse. Dessa ord saknar innebörd och det 

innebär att det kan vara svårt för den vuxne att läsa barnets text (Taube 2011). I denna fas 

menar Taube att barnet har förstått “att man skriver från vänster till höger och börjar högst 

upptill och slutar nertill på pappret” (Taube 2011:39). Som stöd för elevens skrivprocess kan 

en vuxen artikulera ord långsamt och samtidigt skriva bokstäverna (Taube 2011). Eleven 

skriver de bokstäver som den kan och gör ord av dem och har då knäckt koden när den lärt sig 

att “bokstäverna kan kopplas till talets ljud” (Taube 2011:41). I början är det vanligt att elever 

tappar bokstäver i ord eller byter plats på dem. I denna fas skriver eleven ofta alla ord i en 

lång rad, eftersom talet inte är uppdelat utan är sammanhängande och det gör även orden 

sammanlänkande. Kodknäckarfasen kan infinna sig redan under förskoleåldern och för andra 

inte förrän de slutat sitt första år i skolan (Taube 2011). 

Metoder inom läs- och skrivinlärning 

I kontakten med våra informanter har vi fått exempel på flera olika metoder inom läs- och 

skrivinlärning som användes i skolorna. För att förstå resultatet av vår undersökning vill vi 

här kortfattat presentera de metoder de använder samt några andra metoder som vi ser 

kopplingar till i vårt primärmaterial. Vi börjar med att beskriva Bornholmsmodellen. Vi ser 

den som en grundpelare för elevers läs- och skrivinlärning och flera av våra informanter 

berättade att de var ålagda att arbeta utifrån denna metod. Därefter kommer vi att belysa 

ljudmetoden, stavelsemetoden och tillhörande läromedel som heter Språkbiten. Storboken har 

också haft en viss betydelse i vårt arbete så vi väljer att även belysa den. Att skriva sig till 

läsning är en metod som är relativt ny och just nu populär i svensk skola och den har 

beskrivits av våra informanter. 

Bornholmsmodellen 

Oavsett hur elever lär sig läsa och skriva är språklig medvetenhet grunden för elevers fortsatta 

utveckling (Liberg 2006 och Lundberg 2007). Bornholmsmodellen bygger på en vetenskaplig 

studie om språklig medvetenhet och resultatet fick stort gehör i internationella sammanhang. 

Modellen är namngiven efter ett forskningsprojekt på Bornholm under 1980-talet som 

Lundberg var vetenskaplig ledare för. Andra medverkande var Frost, som var rådgivare till 
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lärarna samt Petersen, skolpsykolog. Forskningsresultatet visade att språklig medvetenhet har 

en stor betydelse för elevers läsinlärning. Häggström, som är lärarutbildare vid Linköpings 

universitet, skriver i Språklekar efter Bornholmsmodellen - en väg till skriftspråket: 

Att kunna uppmärksamma det talade språket är en förutsättning för barns förståelse 

för den alfabetiska principen, [...] att det finns ett samband mellan språkljud, 

fonemen, i det talade språket och bokstäverna, grafem, som i sin tur sammanförs till 

större enheter, ord och meningar. (2011:6) 

Lundberg (2007) förklarar att syftet med Bornholmsmaterialet är att barnen utvecklar språklig 

medvetenhet; fonologisk och fonemisk medvetenhet. Det första innebär ett barn förstår hur 

ljuden i språket är uppbyggt och kan höra likheter och olikheter i ord. ”Vilket ord passar inte- 

katt, ratt, kotte, skatt?” (Lundberg 2007:9). Fonemisk medvetenhet innebär att barnet kan 

uppfatta bokstavsljud i ord och ljudens placeringar i ordet samt ta bort och lägga till 

bokstavsljud i ord. ”Vad blir kvar om man tar bort första ljudet i ordet ris?” (Lundberg 

2007:9). 

Alla elevers läs- och skrivinlärning gynnas av Bornholmsmodellens språklekar och 

framför allt kan den underlätta och avvärja lässvårigheter hos elever. Metoden är lekfull samt 

strukturerad och eleverna leker tillsammans. Lundberg (2007) poängterar högläsning som en 

framgångsfaktor som stimulerar elevers ordförråd och grammatiska utveckling.  

Det första arbetsmaterialet gavs ut 1994 med titeln Språklekar efter 

Bornholmsmodellen - en väg till skriftspråket. Materialet utarbetades av Lundberg och 

Häggström. Det har därefter skett flertalet revideringar. Lundberg utvecklade ett nytt material, 

Bornholmsmodellen, Vägen till läsning. Språklekar för förskoleklassen (2007) utifrån ny 

forskning där värdet av bokstavskunskap lyfts fram. I detta material som innehåller en 

tidsplan på 15 veckor med korta språkpass på 15 minuter om dagen är stavelseträningen 

borttagen till förmån för bokstavskunskap och ordlekar. Något som kvarstår genom de olika 

revideringarna är bedömningsgrundande tester i fonologisk medvetenhet. I början av läsåret 

bör läraren testa eleverna för att senare göra en uppföljande test så att läraren skall få en 

indikation om hur utvecklingen fortskrider.  

I Bornholmsmodellen analyserar eleverna bokstavsljud i ord och här nedan kommer 

vi att redogöra för ljudmetoden som bygger på av- och inkodning av bokstavsljud. Vi kunde 

tydligt se i observationerna att eleverna använder denna metod när de skriver och läser. I 

Solens förskoleklass fick vi ta del av ABC-böckerna med bild och text. I Månens och Skogens 

förskoleklasser beskrev lärarna att eleverna skriver utifrån sina förmågor. Även I Ur och Skur 
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Ängen fick vi uppleva att eleverna skrev utifrån sin förmåga om sina bokstavsfamiljer enligt 

inkodning av bokstavsljud. 

Ljudmetoden 

Längsjö & Nilsson, som båda är lärarutbildare vid Göteborgs universitet (2005), framhåller att 

ljudmetoden varit dominerande under större delen av 1900-talet och vi känner själva igen den 

från vår skolgång i slutet av 70-talet. Utgångspunkt är bokstavsljuden som ska sammanljudas 

till ett ord. Barnen får lära sig att en bokstav har ett namn, ett ljud och en form. Ett ord skall 

läsas i en specifik ordning och läsningen sker från vänster till höger. Det börjar med ljud som 

fonologiskt lätta vokaler a, o, i och konsonantljuden m, l, s och r. Anledningen till att man 

börjar med dessa vokaler är att de har utdragna ljud och konsonanterna går att dra ut på 

(Längsjö & Nilsson 2005). I den egna första läseboken Nu läser vi A (Borrman med flera 

1977) går det exempelvis att läsa orden ros och sol på de första sidorna, helt i linje med 

ljudmetoden. Det gjordes alltså speciella läseböcker som stämde överens med metoden. 

Grundidén är att gå från de lättare ljuden till de som är svårare och att avkodningen ska bli 

automatiserad så att det blir ett flyt i läsningen (Längsjö & Nilsson 2005). Kritiken mot denna 

metod är att den inte ses som lustfylld och att den inte anses stimulera elevers läsförståelse 

utan bara är inriktad mot avkodning (Längsjö & Nilsson 2005). I skrivinlärningen ljudar 

eleven samman ordet och skriver ljudenligt (Lundberg 2008). 

Ett annat sätt att analysera ord är att använda sig av stavelsemetoden och här nedan 

kommer vi att belysa den. En av de förskoleklasser som medverkar i vår undersökning arbetar 

aktivt med denna metod. 

Stavelsemetoden 

Hedström, chefredaktör för Lärarförbundets tidning i specialpedagogik, skriver i boken L som 

i läs M som i metod (2009) att Tornéus och Andersson är skapare till stavelsemetoden. De är 

båda språkforskare vid Umeå universitet. “Stavelsetekniken kom till som en 

specialpedagogisk metod att hjälpa barn och ungdomar med läs- och skrivsvårigheter” 

(Hedström (2009:71). Tornéus menar i På tal om språk (2000) att det är lättare för elever att 

upptäcka stavelser i ord än bokstavsljuden. En förklaring till det är att bokstavsljuden ofta 

integreras i varandra. Däremot är det lättare för elever att upptäcka ordets första bokstavsljud. 

Ord är lättare att dela i stavelserna eftersom det följer “språkets rytm och melodi” (Tornéus 

2000:16). 
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Språkbiten är ett material som går att koppla till stavelsemetoden och är gjort av 

Weiner Ahlström (2001). Hon skriver att hon fick inspiration till sitt arbetsmaterial av 

Tornéus och Anderssons avhandling The syllable as a cognitive unit in reading and spelling. 

De pekar på vikten att förbinda vårt talade språk med skriftspråket och då göra det med hjälp 

av stavelsen. Eleverna lär sig alfabetet i moduler om fyra; A, B, C och D och så vidare. 

Weiner Ahlström (2001) menar att denna metod är mindre krävande än om elever behöver 

lära sig 29 bokstäver. Förutom övningar som exempelvis stavelsegång innefattas materialet 

även av diagnoser och åtgärdsförslag för att kunna se vad varje barn kan och eventuellt kan 

behöva stöd i, i sin läs- och skrivinlärning (Weiner Ahlström 2001). 

Stavelsemetoden bygger på vårt talade språk och i en av förskoleklasserna som är 

med i vår undersökning såg vi att de genomfört ett arbete enligt en del av LTG, Läsning på 

talets grund. 

LTG, läsning på talets grund 

LTG är en metod som utvecklats av Leimar och som hon beskriver i sin bok Läsning på talets 

grund (1974). Som helhet består den av fem faser: samtalsfasen, dikteringsfasen, 

laborationsfasen, återläsningsfasen och efterbehandlingsfasen. Själva kärnan i metoden är att 

utgångsläget är den vokabulär barn själv använder, alltså de ord och begrepp som barnen 

förstår och använder sig av (Leimar 1974). Tillsammans hittar barnen på en text under ledning 

av läraren som samtidigt ljudar och skriver ner vad som sägs på ett blädderblock. Därefter kan 

barnen få i uppgift att exempelvis leta reda på sitt namn eller sin mening i texten samt att läsa 

texten högt tillsammans med läraren (Herrlin med flera 2012). I de två sista faserna kan varje 

barn få ett eget papper med texten för att återberätta den för läraren samt jobba vidare 

individuellt och här finns det många tillfällen till olika arbetssätt för att individualisera 

inlärningen (Lindö 2002). Det är egentligen inte rätt, anser Lindö (2002), att kalla LTG för en 

metod, utan hon vill mer se den som ett förhållningssätt som kan ligga som grund för all 

undervisning. Hon menar att om vi utgår från barnens erfarenhetsvärld och vad de kan i det 

undervisade ämnet för att därefter på olika sätt bryta ner ämnet i mindre beståndsdelar, ett 

arbete som sker i samspel med barnens tankar och idéer, finns det många vinster.  

Att lära sig att läsa på talets grund sker i ett socialt samspel med andra och utifrån 

elevers kunskapsnivåer. Så tolkar vi även att nästa metod Storboken gör. Här får elever möta 

text de redan fått uppläst och de kan känna sig som läsare innan de har knäckt läskoden. 
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Storboken 

Storboken utvecklades under sent 1970-tal på Nya Zeeland av läraren samt forskaren 

Holdoway (Lindö 2002). Han försökte med sina kollegor imitera hemmets mysiga och 

personliga lässtunder då han sett att många barn som hade svårigheter med att läsa och skriva 

saknade det. Läsande och skrivande barn hade helt enkelt vuxna omkring sig som läste och 

skrev och detta ville Holdoway sprida till att omfatta alla barn (Lindö 2005). Metoden går till 

som så att läraren har en Storbok uppställd väl synligt så att alla barn som sitter med i 

samlingen ser både text och bilder. Storboken är stor till formatet och just sambandet mellan 

text och bilder i Storböcker är noga genomtänkt för att barnen ska kunna uppfatta och följa 

med i handlingen (Lundberg 1997). Samtidigt som läraren läser texten så pekar han/hon på 

orden med en pekpinne så att barnen kan hänga med i texten. Texterna är oftast korta och 

upprepande så efter att texten har lästs några gånger så kan barnen för det mesta texten utantill 

(Fridolfsson 2008). Denna läsning hör till första fasen som kallas för upptäckarfasen. Den 

andra fasen kallad utforskarfasen innebär att barnen tillsammans med läraren undersöker 

texten för att se mönster mellan exempelvis ord, bokstäver och ljud (Längsjö och Nilsson 

2005). Den tredje och sista fasen som är den självständiga fasen innebär att barnen får läsa 

texterna för sig själva och analysera på egen hand och för detta ändamål finns Storboken även 

i mindre böcker med samma innehåll, så kallad Lillbok (Längsjö och Nilsson 2005). 

Vi anser att Storbok och Lillbok fyller en betydelsefull funktion i barns och elevers 

tidiga läsinlärning. Barn och elev får möjlighet att känna sig som läsare och Liberg (2006) 

kallar denna handling för preläsande. Storboken som metod utgår från att barn ska utforska 

och så småningom läsa redan producerade texter, så kallade Stor- och Lillböcker.  

Nästa metod som vi redogör för är att skriva sig till läsning som en förskoleklass i 

vår undersökning arbetar med och där är det helt omvänt från Storboken i det avseendet att 

det är barnen själva som får producera texter.  

Att skriva sig till läsning 

Detta är en metod som bygger på den norska forskaren och pedagogen Tragetons 

forskningsprojekt 1999-2002 med barn i 14 klasser i Norge, Danmark, Finland och Estland 

(Trageton 2005). Metoden har spritt sig till Sverige genom Tragetons bok Att skriva sig till 

läsning - IKT i förskoleklass och skola (2005) samt genom ett stort antal kurser för pedagoger. 

Själva grundtanken i metoden är att det är lättare att skriva än att läsa. Ett dilemma är att 

många 6-åringar har svårigheter med finmotoriken och att skriva för hand. Det är där datorn 

som underlättande redskap träder in (Trageton 2005). 
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Andra viktiga delar i metoden som Trageton (2005) lyfter fram är att barnen ska vara 

två och två vid datorn för att det sociala samspelet och kommunikationen dem emellan ökar 

lärandet. Läraren behöver hela tiden uppmuntra barnen till att arbeta med texterna och fungera 

som en medhjälpare. Det första stadiet är att barnen ska bekanta sig med tangentbordet och 

producera bokstavsräckor som skrivs ut på papper. Trageton (2005) nämner att många väljer 

att kalla dessa bokstavsräckor för hemlig skrift men i vår undersökning benämner en 

informant dessa bokstavsräckor spökskrift. Barnen kan exempelvis få i uppdrag av läraren att 

räkna hur många gånger en viss bokstav finns med eller ringa in de bokstäver som de känner 

igen (Trageton 2005). Därefter får de diktera för läraren vad de har skrivit och läraren skriver 

då ner berättelsen som sätts fast under bokstavsräckorna. Nästa steg är att barnen stimuleras 

till att läsa berättelsen, till en början tillsammans med läraren. En annan viktig del i metoden 

är att rita något till varje text som görs för att finmotoriken ska utvecklas. (Trageton 2005). 

Nu har vi beskrivit olika metoder som vi mött under våra intervjuer och 

observationer. Liberg (2006) betonar att det är viktigt att elever möter olika metoder i läs- och 

skrivinlärningen. Här nedan kommer vi att redogöra för resultatet av våra intervjuer och 

observationer i relation till våra frågeställningar. 

RESULTAT 

Förskoleklass Ängen, I Ur och Skur 

Ängen är en renodlad förskoleklass och vi intervjuade Lena som är förskollärare. På Ängen 

jobbar de med Bornholmsmodellen och har gjort så i ett antal år tillbaka. Barnen testas när de 

börjar förskoleklassen och sedan under vårterminen för att veta var de står kunskapsmässigt. 

“Vi gör en diagnos när de kommer här, utifrån Bornholm och så gör vi samma diagnos nu, så 

gjorde jag det precis” (Lena). Men hon betonar också att förskoleklassen inte har några 

uppnåendemål. 

Barnen delas in i olika gruppkonstellationer för att ha korta språkpass på cirka 15 

minuter anpassade för deras utvecklingsnivå. Aktiviteterna kan ske såväl ute som inne. 

Det här Bornholmsmaterialet kan jag lika gärna ha med mig ut på isen när vi åker 

skridskor eller på längdskidor, då hänger jag upp nånting när vi kommer på 

skidorna, liksom så att det är. Det ska kunna va mycket rörelse […] det ska inte va 

så himla långa samlingar. (Lena) 

Materialet kan bestå av exempelvis inplastade bokstäver, alfabetsplansch, lappar med ord eller 

bilder. När barnen ska skriva eller rita utomhus finns det hårda underlägg, med en klämma 
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som håller fast pappret, att tillgå. Vid vårt besök får vi bland annat vara med om en 

språkaktivitet som genomfördes utomhus där barnen delades in tre och tre och fick inplastade 

lappar med bokstäver tillhörande en bokstavsfamilj. Varje grupp skulle sedan hämta samma 

bokstäver som “blåst iväg” i en dunge så att de fick bokstavspar av en bokstavsfamilj som 

exempelvis kunde vara A, B, C och D. Bokstäverna i alfabetet delas in fyra och fyra, i 

familjer. När det var gjort så fick de först sortera alfabetet i kronologisk ordning gemensamt. 

Därefter fick de individuellt rita eller skriva något som började på var och en av bokstäverna 

samtidigt som de fick redogöra för hur de hade tänkt för ledarna som gick runt. Lena nämner 

att hon upplever att det är lättare att få med sig barn med extra spring i benen vid aktiviteter 

utomhus och då speciellt när det är något de fysiskt ska genomföra som att springa och leta 

efter bokstäver eller sätta upp saker med klädnypor. Men hon tar även upp att vid vissa 

aktiviteter som exempelvis musiksamling kan de fyra väggarna och lugnet inomhus behövas. 

Utöver Bornholmsmodellen arbetar de även med ett material som heter Språkbiten 

som kommunen har gjort en satsning på de senaste åren. Personalen har fått utbildning och 

material har köpts in. Lena anser däremot att de två olika läs- och skrivinlärningsmetoderna 

krockar med varandra då de skiljer sig åt och de har diskussioner i personalgruppen kring vad 

som är bäst och ger barnen mest. “Så just nu är vi lite så där, jag plockar delar från 

Bornholmsmaterialet och delar av det här Språkbitenmaterialet” (Lena). 

Hon kan visserligen se att det kan finnas fördelar med att jobba på olika sätt med läs- 

och skrivinlärning då det kanske är lättare att fånga upp alla barn, då de kanske lär sig på olika 

sätt. 

När jag jobbat i förskoleklass så här länge nu så bara på de här sista tio åren så är det 

ju sån skillnad på dem som kommer också. Det är ju mer än halva gruppen, kan ju 

ofta läsa eller skriva en hel del när de kommer och då gäller det ju liksom på nåt sätt 

att möta de också. (Lena) 

Utöver dessa metoder arbetar de även lite med Storböcker och de får också emellanåt sitta två 

och två vid datorer och hitta på egna sagor eller göra sångkort. 

Hon uppmuntrar skrivandet bland barnen och tar upp att när de ska dokumentera 

aktiviteter och vad de gör i förskoleklassen så får barnen själva skriva. De som inte kan får 

lekskriva eller får en lapp att skriva av, allt efter eget önskemål. När de sitter två och två vid 

datorer får de även in det sociokulturella, det vill säga att samspela, samarbeta, hjälpas åt och 

inspirera varandra. Hon försöker att peppa barnen till att vilja hjälpa varandra och att vilja ta 

emot hjälp från en kamrat. Hon vill att de ska känna att det är okej att inte kunna något, att vi 

är bra på olika saker men att vi tillsammans kan lösa problem. Det är också något som hon 
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tycker sig se i barngruppen, att klimatet blivit bättre och att det är roligt att få hjälpa till. “Att 

det liksom är okej och att man är bra på olika saker, att kunna säga att jag kan inte läsa ännu 

men det kan ju ni och kan ni hjälpa mig med det här” (Lena). 

När vi frågar om barnens inflytande över läs- och skrivinlärningen så är Lenas 

spontana svar att inom vissa saker har de inte alls något inflytande. I några av aktiviteterna 

kan det finnas ett visst inflytande som när de hittar på och skriver egna sagor eller väljer 

vilken bok de vill läsa. Men när de jobbar i smågrupper utifrån Bornholmsmaterialet så är det 

mycket styrt av lärarna, menar hon. 

Lokalen inomhus består av ett långsmalt rum med både bord och stolar samt ledig 

golvyta med plats för samling eller lek. De hade även tillgång till ett samlingsrum utanför som 

de delade med ettan där det fanns soffor, ledig golvyta samt några arbetsstationer med datorer. 

Det påminner mer om förskolelokaler än om klassrum. Utomhus fanns det varierat med olika 

ytor som gräs, sand, buskage, träd samt asfalt. Det fanns även ett vindskydd och en 

“samlingsring” bestående av fyra stockar i en kvadrat. 

Förskoleklass Skogen, I Ur och Skur 

Skogen är en renodlad förskoleklass och vi intervjuade Martin som var förskollärare. Han 

tycker att själva utgångsläget i förskoleklassen är att jobba mycket med samarbetet. 

Det första och största är just samarbetet, det största målet med förskoleklassen är att 

komma hit och komma in i gruppen och känna sig lugn och trygg. Om man inte 

känner sig lugn och trygg så kommer man inte att lära sig heller. (Martin) 

I och med att de jobbar mycket med samarbete, att barnen får prata med varandra och lösa 

problem tillsammans så påpekar han följande: 

Det är där någonstans i dialogen, det är där det börjar, man använder språket. [...] 

Samtidigt så är det svenska när man tillsammans får lösa ett problem för att komma 

till rätt siffra till exempel. Hur man än gör så har man svenskan med ändå, det är ju 

grunden. (Martin) 

Som metod inom läs- och skrivinlärning jobbar de enligt Bornholmsmodellen och Martin 

betonar att det inte är något särskilt för I Ur och Skur utan något som hela skolområdet är 

ålagda att göra. De följer Bornholms-materialet ganska strikt men har upplevt själva 

arbetsmaterialet som lite gammaldags och har försökt att förnya det själva. De har hittat på 

egna rimord eller ord som börjar på en särskild bokstav för att göra det roligare och mer 

inspirerande för barnen. När barnen börjar på höstterminen genomförs en diagnos och på 

vårterminen görs samma diagnos för att kunna utläsa utvecklingen inom läs- och skriv. Detta 

är en fördel för både lärare och barn, menar Martin, då det går att få grepp om vad som både 
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har och inte har utvecklats. Det kan också vara lite känsligt eftersom diagnoserna visas upp på 

utvecklingssamtalen. 

Ja sen får man vara lite smidig, om det är någon som har samma resultat så brukar vi 

inte visa den på samtalet. Då visar vi bara ett av dem, för att visa föräldrarna vad de 

har gjort. (Martin) 

Aktiviteterna kan ske både ute som inne och Martin betonar att hela grundidén inom I Ur och 

Skur är “att lära genom att uppleva, att kunna smaka, känna osv” (Martin). Han berättar att 

han tycker sig se att det är en fördel för de barn som har svårt att sitta still att jobba med läs- 

och skrivinlärning genom upplevelser. De barnen klarar ofta av det grovmotoriska mycket 

bättre än det finmotoriska, menar han. Vi fick se ett bildspel vid vårt besök där det bland 

annat visades en språkaktivitet som hade genomförts utomhus. Den gick till som så att barnen 

parvis blev tilldelade varsin bokstav som de skulle gestalta med hjälp av kropparna. Resultatet 

dokumenterades med kamera och efteråt fick de reflektera över bilderna; vilken bokstav det 

skulle vara, om det gick att gestalta på annat sätt och så vidare. 

Ihop med ettorna, tvåorna och treorna har förskoleklassen varje år ett gemensamt 

temaområde. Utifrån varje temaområde är varje åldersgrupp med utifrån sina förutsättningar. 

Ibland är förskoleklassen med hela tiden och ibland endast på upplevelser och praktiska saker. 

En gång i veckan går de till skolbiblioteket där barnen får välja en bok att låna. 

Boken har de i läxa till veckan efter om de vill, då de får berätta om sin bok. Barnen behöver 

inte läsa sin bok själva utan det är fullt tillåtet att någon annan hemma högläser den. Martin 

menar att de får in många moment i denna läxa som exempelvis att föräldrar läser för sina 

barn, barnen får komma ihåg en berättelse och återberätta den. 

Martin berättade även att de hade några Storböcker som de jobbade lite med, men att 

de inte hade några Lillböcker. 

När vi frågade kring barns inflytande i läs- och skrivinlärningen så menade Martin att 

de kan bli mycket bättre på det. När barnen väljer böcker i biblioteket är det helt fritt att välja 

bok – vill barnen ha en tjock uppslagsbok på flera hundra sidor är det okej. Utöver det har de 

inte så stort inflytande, ansåg han. 

Lärandemiljön upplever Martin svår att organisera då det är krångligt att 

fritidshemmet använder samma lokaler på eftermiddagen. Det går inte att ha allt 

språkstimulerande material framme då, berättade han. Utemiljön försöker de att använda i så 

långa pass som möjligt. 

Är det dåligt väder så kanske man är ute tills att man är dyngsur och sen går in. Tills 

man har torkat allt, så att det inte blir det här fram och tillbaka och fram och tillbaka. 

På och av med kläderna. (Martin) 
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De hade i närmiljön tillgång till en gammal hembygdsgård och den miljön ansåg de lämpade 

sig ypperligt för att berätta sagor om vättar och även spökhistorier. 

Vid vårt besök slogs vi av hur stora deras inomhuslokaler var för att vara en I Ur och 

Skur-förskoleklass. Det var flera större rum som hängde ihop och det var varierat med bord 

och stolar samt stora tomma golvytor som lämpade sig för lek och samling. Vi fick känslan att 

miljön låg någonstans mittemellan förskola och skola. 

Förskoleklass Solen, traditionell förskoleklass 

Solen är en integrerad förskoleklass/etta och vi intervjuade Erika som var förskollärare ihop 

med Linda som var lärare. Erika är egentligen den som har ansvaret om förskoleklassen men 

hon ansåg att de arbetar så mycket tillsammans så hon ville även ha med Linda under 

intervjun. På Solen arbetar de enligt Tragetons metod Att skriva sig till läsning och har gjort 

så detta senaste läsår. 

Så det var spökskrift först då och då fick de lära känna tangentbordet och händerna 

skulle löpa och de skulle stå. Och det är viktigt att de jobbar i par då, just den här 

kommunikationen och att man hjälper varandra och så, så att spökskrift höll vi på 

med mycket, eehh, de skrev och vi översatte texten, vad de hade skrivit.  (Vår 

kommentar: Det som Erika här kallar spökskrift är det som Trageton benämner som 

bokstavsräckor) 

Varje vecka går de igenom en bokstav och kring varje bokstav finns det ett tema. Som ett 

exempel nämner Linda cirkus-tema vid bokstaven C, då barnen fick göra en egen cirkusteater. 

Alla barn gör sin egen ABC-bok och till varje bokstav får de skriva en saga som på något sätt 

går att koppla till bokstaven. Vid denna aktivitet så är det Tragetons metod som gäller. Men 

Linda förklarar att arbetet med ABC-böcker inte är något som Trageton förespråkar: “Så här 

har vi valt att göra men det är ingenting som är speciellt just för Trageton [...] det här har vi 

hittat på själva” (Linda). “Alltså vi har ju bara hållit på i ett år så vi är ju väldigt nya så vi 

prövar oss fram väldigt” (Erika). 

De betonar också vikten av att jobba finmotoriskt eftersom de skriver på dator eller 

Ipad istället för med pennan. Så till varje saga får barnen rita eller måla något för att få in 

finmotoriska moment. De har även andra finmotoriska aktiviteter som exempelvis 

fingervirkning. De jobbar aldrig på ett och samma sätt med de olika bokstäverna utan alla 

bokstäver har sitt tema och sina aktiviteter och uppgifter, nämner de. Det kan exempelvis vara 

att ringa in alla stora och små C i en text eller leta efter ett speciellt ord. Det förekommer 

varierat med grupp- och enskilda uppgifter genom de olika tema. 
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Erika konstaterar att barnen automatiskt slutar att skriva spökskrift efter en tid. Efter 

hand dyker små ord eller namn upp mitt i spökskriften och det blir mellanrum mellan orden. 

Det vi ser, jag har ju jobbat några år nu, är ju att texterna är mycket längre, de är ju 

mycket längre än när de skriver för hand. De är mycket längre, mycket mer 

innehållsfulla, mycket mer svårare ord, eehh, jag menar ju nu kan de ju på en lektion 

kanske det är en A4-sida som är en text men när de skrev för hand så var det kanske 

två meningar på ett pass. (Erika) 

Linda påpekar även att barnen är mer nyfikna och medvetna om stavningen. De upplever 

också att det är lättare att få med sig killarna med detta arbetssätt eftersom de oftare har 

svårare för att sitta och skriva. De ser att killarna är intresserade och älskar att skriva texter. 

Det är ju givetvis individuellt med alla barn men jag upplever med den här 

förskoleklassgruppen har snappat upp bokstäver och ord snabbare än den vi hade 

förra året men det kan ju vara sättet eller barnen. (Linda) 

Vid frågor kring lärandemiljön så nämner Erika att enligt Trageton ska man låta barnen arbeta 

självständigt vid flera små stationer och det gjorde de i början av höstterminen. De märkte 

dock att det arbetssättet inte passade in på barngruppen så de ändrade det till att omfatta tre 

stationer där en pedagog ansvarade för varsin station. Barnen delas in i tre grupper där en 

grupp skriver texter enligt Tragetons metod och de andra två gör olika typer av finmotoriska 

övningar som exempelvis göra en bokstav i lera. När de jobbade med tema bondgården så 

åkte de till en bondgård och barnen fick i grupp forska om valfritt djur. De har även haft ett 

tema kring trafik och då promenerat i närområdet för att titta på skyltar och regler men utöver 

det så används inte utemiljön så mycket på grund av klassens sammansättning och barn med 

speciella behov. Lärarna är helt enkelt oroliga att barn ska ge sig iväg från gruppen när de är 

ute. Skolans lokaler ger dem mer säkerhetskänsla och koll på läget. Detta känner de är tråkigt 

eftersom de i tidigare klasser använt sig av utemiljön i mycket större utsträckning och kan se 

värdet i. 

Vi har ju vart ute och då är det ju mycket det här att samla pinnar och bilda alfabetet, 

vi har ju ändå jobbat så med bokstäverna, eehh, skapa ord med hjälp av stenar och 

byggt, för att de inte ska behöva sitta och få kramp i handen. Man kan ju göra det på 

annat sätt så det, men vi har inte varit ute lika mycket med den här klassen som vi 

har varit med den andra av olika skäl. (Linda) 

När vi frågar om barns inflytande i läs- och skrivinlärningen upplever de att barnen har mer 

inflytande nu än tidigare när de jobbade utifrån en traditionell ABC-bok. Det är vid just 

gruppindelningen till de olika aktiviteterna som barnen har inflytande, eftersom de i stor 

utsträckning får göra det som de har lust till för tillfället. Indelningen två och två vid skrivning 

av texter görs huvudsakligen av lärarna, där har barnen inget eller lite inflytande. Men det är 



33 
 

inte fasta par utan det varierar. Ibland kan det vara två som ligger lika i sin utveckling och 

ibland kan det vara någon som är starkare än den andre. 

Det kommer även fram att de jobbar med Bornholmsmetoden och då handlar det mer 

om att klappa stavelser och hålla på med rim och ramsor, menar de. “Det är ju själva grunden, 

men bara den är lite fattigt eftersom den består av korta pass på 15 minuter och vad ska man 

då göra övrig tid?” (Erika) 

Utöver den tongivande metoden Att skriva sig till läsning och den mer underliggande 

Bornholmsmetoden arbetade de även lite med Storböcker och Småböcker samt brevväxlade 

via mail med en, av lärarna påhittad, flicka kallad Bella. Hon är en blyg flicka som inte vågar 

gå i skolan men är oerhört vetgirig och vill ha hjälp av barnen att exempelvis lära sig om olika 

bokstäver. 

När vi tittar på miljön finns det ett klassrum med bord och stolar. Detta klassrum 

delas av både förskoleklassen och ettan. I ett hörn står en liten soffa och utmed en långsida 

finns några arbetsstationer med datorer. De har även tillgång till ett stort uppehållsrum med 

soffor, bord och stolar samt två mindre lekrum med ledig golvyta som fritidshemmet huserar i 

morgon och eftermiddag. Vi upplever miljön vara mer skollik än förskolelik. 

Förskoleklass Månen, traditionell förskoleklass 

Månen är en integrerad förskoleklass/etta/tvåa och vi intervjuade förskollärare Kristin som 

ansvarade för förskoleklassen. När vi frågar om hur de arbetar med läs- och skrivinlärning får 

vi till svar: 

Vi är ålagda att jobba med Bornholmsmetoden och språklekar som ett led i skolans 

lokala plan för språkinlärningen och läs- och skrivinlärningen. Och vi testar dem 

med det när de börjar, när de kommer som nya och sen på våren igen då. Ja, det är 

egentligen det som vi är ålagda till att göra, sen har jag tyckt att det känns lite fattigt. 

Så där har jag försökt att hitta inspiration från andra håll. Så jag kan inte säga så att 

jag har en given metod så att jag kan säga att så här gör jag. (Kristin) 

Enligt Bornholmsmetoden ska det vara korta små pass dagligen men det har Kristin prioriterat 

bort då det är mycket annat som ska hinnas med. Hon upplever att det är mycket som är styrt 

när det är en integrerad förskoleklass/etta/tvåa. Det är inte så mycket frihet över tiden som det 

är i en ren förskoleklass. Däremot följer hon kronologin i Bornholmsmaterialet. 

Jag hade jobbat 25 år i förskollärare men var första gången i skolan så jag fick också 

uppfinna mitt hjul själv. Naturligtvis var vi tre pedagoger så man var ju inte ensam 

och jag visste ju ingenting, så vi hitta på lite. Så sen dess har jag ju hittat på… jag 

tycker att det har utvecklats i alla fall. (Kristin) 
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En aktivitet som de gjorde var att alla barnen fick hitta på varsin mening som Kristin hjälpte 

dem med att skriva. Meningen skrevs tydligt och med stora bokstäver. Därefter fick barnen i 

uppdrag att plocka ner meningen i ord genom att klippa isär mellan varje ord (segmenterade 

meningen till ord). Syftet var att skapa förståelse för vad en mening är och även med 

interpunktion. De tittade på de olika orden för att se hur de såg ut och hur de lät. Till sist 

skulle orden sättas ihop igen till ursprungsmeningen. Denna aktivitet gjordes synligt på 

väggen där de hade sina samlingar så att alla barnen lätt skulle kunna se och hänga med. 

De arbetar även varje vecka med ett material som heter Livsviktigt (Kimber 2008; 

2010) som ska gynna social emotionell utveckling. Aktiviteterna börjar med gemensam 

samling som tar upp ett ämne, till exempel olika känslor, min familj eller det egna namnet och 

därefter får barnen dokumentera själva genom att skriva eller rita. Barnen hittade även 

gemensamt på och skrev olika texter samt brevväxlade med en förskoleklass i Malmö. 

Och många skriver och många skriver tillsammans. Någon skriver och någon annan 

skriver av. Det finns ju många olika sätt. Skriver man inte så ritar man och sen 

skriver jag. Så att barnen kommer igång väldigt mycket, det är i alla fall den 

responsen som jag får av familjer. Barnen kommer igång mycket i den här miljön. 

Utan att vi har en genomtänkt metod. [...] Utan att jag har mätt det på något sätt så 

kan jag se att barnen skriver mera helt enkelt. (Kristin) 

Senaste läsåret har de jobbat lite mer aktivt med böcker. De har högläsning och bokstund 

varje dag. Vid bokstunden läses en kapitelbok som efteråt analyseras på innehåll och ord. 

“Och sen har vi analyserat böcker, hur man skriver, vad är det för karaktärer, vad är det som 

händer, vad är det för miljö. Sen har barnen gjort en egen saga” (Kristin). Kristin tycker 

barnen skriver mer nu detta läsår men hon säger att hon inte kan mäta det på något sätt, utan 

menar att det är en uppfattning och känsla bara. 

Alla får en första läsläxa i form av små häften i olika svårighetsgrad från Beta 

pedagog Min sagoskatt. De får ta tillbaka den när de vill och därefter är det frivilligt att ta 

hem ny läsläxa. Intresset är oerhört varierat bland barnen i klassen kring denna läsläxa. 

Barnen får även ta med sin favoritbok hemifrån och berätta för klassen om handlingen och 

varför de tycker om den. 

När vi frågar om vilka interaktionsmöjligheter barnen har i läs- och skrivinlärningen 

tycker Kristin att de är stora när barnen är i den lilla gruppen och de kan sitta och prata med 

varandra. Däremot har barnen inte så stort inflytande över läs- och skrivinlärningen. Det är 

Kristin som väljer läsläxa-bok och hon vill även välja vilka som jobbar ihop när det är 

gruppuppgifter. 
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De använder sig oerhört lite av utemiljön i den pedagogiska verksamheten. Det är i 

stort sett bara när det är rast som man vistas ute. Enligt Kristin är anledningen organisatorisk; 

det är inte lätt att dra iväg själv med barnen, menar hon. Innemiljön består av ett stort rum 

med två stora bord med stolar runt, ett annat rum med ledig golvyta till samlingar samt ett 

mindre rum med läshörna/kontor. På väggarna sitter bokstäver och barnens alster i form av 

teckningar och sagor. Det är tydliga skyltar på skåp och lådor som berättar om innehållet. De 

har inga Ipads men däremot en bärbar dator som det senaste läsåret inte använts 

överhuvudtaget, då barnen inte har efterfrågat det. 

Kristin upplever det som att själva innehållet i förskoleklassens verksamhet är likt 

förskolans förhållningssätt kring lek och lärande och den känslan fick vi också vid vårt besök. 

Men vad som inte är förskolelikt det är de hamnar i det här hjulet, eftersom det är en 

F-2 integrerat så hamnar de i skolanhjulet på en gång. Och det är korta pass och det 

är rast. Det är inte så att vi kan leka färdigt utan och det tycker jag är jättetråkigt. 

Men det är ju mycket lek, och dom små samlingar som vi har med Bornholm det är 

ju sånt som man har på förskolan också på det sättet. Vi sitter på en matta på golvet 

liksom och vi leker språklekar. Så jag tycker att det är likt så. (Kristin) 

DISKUSSION 

Vi kommer att dela in diskussionen i två delar utifrån våra frågeställningar; finns det 

skillnader i arbetssätt med läs- och skrivinlärning i traditionell förskoleklass i jämförelse med 

en förskoleklass med inriktning I Ur och Skur? Var i ligger skillnaden i så fall? Och den andra 

delen belyser Vilka lärandemiljöer återspeglas i verksamheterna? 

Finns det skillnader i arbetssätt med läs- och skrivinlärning i 

traditionell förskoleklass i jämförelse med en förskoleklass med 

inriktning I Ur och Skur? Var i ligger skillnaden i så fall? 

Vår undersökning har visat att det inte finns skillnader i arbetssätten hur traditionell 

förskoleklass och I Ur och Skur-förskoleklass arbetar med läs- och skrivinlärning. I denna del 

kommer vi att redogöra för förskoleklassernas arbetssätt kring läs-och skrivinlärning och lyfta 

fram likheter och de små nyansskillnader som vi kunnat se. 

När det gäller läs- och skrivinlärningen så kan vi se att alla förskoleklasser arbetar 

parallellt med att läsa och skriva och alla arbetar med Bornholmsmodellen på något sätt. Både 

I Ur och Skur samt Månens förskoleklass är ålagda att arbeta med modellen enligt skolans 

lokala planer. Dessa tre förskoleklasser använder sig även av diagnosmaterialet som tillhör 
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Bornholmsmodellen. Barnen testas när de börjar förskoleklassen och en ny test genomförs 

under vårterminen innan de slutar, precis som Lundberg (2007) förespråkar. Martin i I Ur och 

Skur-förskoleklassen Skogen tar upp att diagnoserna är en fördel för både lärare och elev där 

det går att följa utvecklingen i läs- och skrivinlärningen. Men han nämner att det gäller att 

vara smidig om det blir samma resultat på båda diagnoserna. Då visar de bara upp den för 

föräldrar på utvecklingssamtalet för att visa på vad de gjort. Det skulle vara intressant att 

undersöka hur barnen upplever det att testas, då det inte framkommer i vår undersökning. 

Förskoleklassen Solen däremot menar att även om Bornholmsmodellen är grunden 

för läs- och skrivinlärning arbetar de inte med den strukturerat, och de använder sig heller inte 

av diagnosmaterialet. De plockar helt enkelt in valda delar av materialet i sin verksamhet för 

att få en bredd på läs- och skrivinlärningen, men anser att bara använda Bornholmsmodellen 

“är lite fattigt eftersom den består av korta pass på 15 minuter och vad ska man då göra övrig 

tid?” (Erika). Även Kristin i Månens förskoleklass är inne på samma linje beträffande 

Bornholmsmodellen och uttrycker sig så här: “Sen har jag tyckt att det känns lite fattigt. Så 

där har jag försökt att hitta inspiration från andra håll” (Kristin). Hon följer kronologin i 

materialet men känner att det är så mycket annat som ska hinnas med så de dagliga korta 

språkpassen har fått stryka på foten till förmån för andra språkaktiviteter. Martin i I Ur och 

Skur-förskoleklassen Skogen kritiserar också Bornholmsmodellen och påpekar att de upplevt 

materialet som gammaldags. Så för att göra det lite roligare för barnen har de förnyat det lite 

själva genom att bland annat hitta på egna rimord och ord som börjar på vissa bokstäver. 

Detta finner vi intressant, att trots Martin hävdar att de följer Bornholmsmaterialet ganska 

strikt så ser de ändå på det med kritiska ögon och justerar det för att det ska vara roligt och 

engagerande. Detta är något som Wener & Westerlund (2009) påpekar ska utmärka den första 

språkliga undervisningen, att det ska vara kul och underhållande. 

Utomhuspedagogik 

I Ur och Skur- förskoleklass Ängen menar Lena att Bornholmsmaterialet kan användas både 

ute och inne: “jag kan lika gärna ha med mig ut på isen när vi åker skridskor eller på skidor 

[...] Det skall kunna va mycket rörelse i och att det ska inte va så himla långa samlingar.” 

(Lena). När vi besökte verksamheten fick vi vara med på ett pass med svenska och då letade 

eleverna efter bokstäver i ett buskage ute på ängen. När alla bokstäverna var funna sorterades 

de i alfabetisk ordning och därefter grupperades de i bokstavfamiljerna; fyra och fyra. Som 

sista led fick eleverna rita och skriva utifrån sin egen förmåga om sin bokstavsfamilj och 

sedan redovisades teckningarna och texterna. I denna aktivitet ser vi Vygotskijs teorier om 
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samspel; att lära tillsammans och att få utvecklas i relationen till andra i omgivningen. Och 

även hans tankar om skapandet, att elever skall få skriva utifrån sin förmåga och att ritandet 

är förstadiet till skrivandet. När eleverna ritade till sin bokstavfamilj så fick de relatera till 

sina egna inre bilder, vad de “sett, hört och upplevt” (Vygotskij 1995:20). Vi ser en koppling 

mellan denna aktivitets utformning och Björneloos (2003) tankar att när barn får utforska och 

upptäcka ute så känner de ofta en meningsfullhet och det medför ett ökat engagemang för att 

skriva och rita. Precis detta samband nämnde Lena att hon hade upplevt, att det var lättare att 

fånga elevers intresse vid utomhusaktiviteter. Även Hagtvets (2006) syn på elevers första 

skrivande som sker utifrån deras erfarenheter och saker som är viktiga för dem samt att 

aktiviteten skapar en motivation till att utforska skrivandet kan vi koppla till tanken bakom 

denna aktivitet. Båda I Ur och Skur-verksamheterna anpassar Bornholmsmaterialet till sin 

pedagogik och skapar möjligheter i utomhusmiljön. Vi kan tydligt se att skoldagen 

organiseras på ett naturligt sätt, både inne och ute precis som Westerlund (2009) framhåller 

att I Ur och Skur ska göra. 

Wener & Westerlund (2009) menar att naturens skiftningar ger olika möjligheter till 

lekfullt lärande med bokstäver i olika situationer. I föregående aktivitet kan vi se spår av 

Deweys teori “learning by doing”, aktivitet som kopplas till reflektion. Barnen letade efter 

och sorterade bokstäverna i alfabetisk ordning, grupperade dem i bokstavsfamiljer samt 

redovisade sin bild och text. Ett annat exempel på hur Deweys tankar präglade verksamheten 

kunde vi se i Skogens förskoleklass. Martin visade oss ett bildspel när elever format 

bokstäver med sina kroppar utomhus. Formationerna dokumenterades med kamera och 

fotografierna användes sedan i en gruppreflektion; ”- Är detta ett S? Kan man göra S på något 

annat sätt?” Eleverna fick pröva att göra bokstaven S och fundera över hur många barn som 

behövs för formationen? Även Vygotskijs teori om det sociala samspelet präglar denna 

aktivitet samt det lekfulla och lustfyllda lärandet som Lumholdt och Klasén McGrath (2006) 

menar ska genomsyra förskoleklassen. 

Vi upptäckte under våra observationer att I Ur och Skur hade anpassat materialet till 

att vara väderbeständigt. Det fanns ett stort behov av en lamineringsmaskin och åtgång på 

lamineringsplast var troligen stort. Vi såg att Ängens förskoleklass hade tunna 

plywoodunderlägg med klämma på så att eleverna kunde illustrera och skriva utomhus. 

Westerlund (2009) bekräftar att material för svenskundervisning i utomhusmiljön är begränsat 

och att ledarna behöver vara kreativa. 
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Interaktion 

Den enda av våra undersökta förskoleklasser som använder sig av Tragetons metod Att skriva 

sig till läsning (2005) är Solen. Det är deras första läsår med denna metod och de känner att 

de fortfarande prövar sig fram men kan ändå se att barnen skriver mycket längre och mer 

innehållsrika texter i jämförelse med tidigare år. Detta stämmer överens med själva grundidén 

för metoden där Trageton (2005) lyfter fram att datorn ska främja skrivandet då det ofta kan 

vara svårt med finmotoriken och handskrivning i de tidiga skolåren. Men för att träna upp 

finmotoriken är det viktigt att rita till texterna menar Trageton (2005) och det är också något 

som de gör på Solen. Precis som metoden förespråkar får barnen sitta två och två vid datorer 

eller Ipads när de ska skriva texter. Vi uppfattar att när barnen skriver texter och skapar sina 

ABC-böcker använder de sig av sammanljudningstekniken. Vi ser det som en del av det som 

Längsjö & Nilsson (2005) beskriver som ljudmetoden, men med den skillnaden att det sker i 

samspel med en annan elev i Tragetons metod. Enligt Trageton (2005) ökar det lärandet just 

med kommunikationen barnen emellan och det sociala samspelet. Detta ligger även i linje 

med vad Vygotskij (1995) och Hagtvet (2006) tar upp, att den sociala interaktionen och 

utgångspunkten i barnens egna intressen gynnar entusiasmen för skrivandet. Just entusiasm 

för skrivandet kan både Erika och Linda se bland barnen och de lyfter fram metoden som 

speciellt lyckosam för att fånga upp killarna. De anser att killar överlag oftare har svårare för 

att sitta och skriva för hand men sedan de började med Tragetons metod ser de att killarna är 

intresserade och älskar att skriva texter. 

Vygotskijs begrepp den proximala utvecklingszonen går också att koppla till denna 

aktivitet när barnen sitter tillsammans och skriver. Han menade att om barnen lär sig något 

nytt tillsammans med någon idag så kan det göra det själv imorgon (Säljö 2012). Vi anser att 

denna metod låter spännande, då lärarna på så kort tid ser positiva resultat i barnens 

skriftspråksutveckling. Men samtidigt förstår vi att det är en resurskrävande metod gällande 

datorer och/eller Ipads, något som inte på långa vägar är självklara redskap i skolor. 

Lena i I Ur och Skur-förskoleklassen Ängen nämner att barnen ibland får sitta två 

och två vid datorn för att skriva egna sagor eller sångkort, just för att de ska kunna hjälpa 

varandra och samarbeta. Denna aktivitet låter oerhört likt Tragetons metod Att skriva sig till 

läsning (2005) och det kan hända att de fått inspiration från den eller också är det helt enkelt 

ett sammanträffande. Visst finns det bärbara datorer och fodral till Ipads men vi vill ändå 

hävda att just Tragetons metod kan vara svårare att genomföra utomhus än andra just på grund 

av att elektronik är känslig mot framförallt väta. Lena menade ju att exempelvis 
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Bornholmsmaterialet lika väl kunde hänga med ut som att vara inne. Speciellt om det 

anpassats genom laminering. 

Det här med att sitta tillsammans och skriva för att stimulera skrivandet, som är en 

viktig del i Tragetons (2005) metod men som även Vygotskij (1995) och Hagtvet (2006) 

förespråkar, kan vi se i förskoleklassen Månen. Kristin menar att hon ser att barnen skriver 

mera nu, när hon låter dem sitta tillsammans och skriva, än tidigare. De som inte kan skriva 

ritar eller skriver av och i våra ögon är det inte bara det gemensamma skrivandet som är 

nyckeln till framgången utan även det tillåtande klimatet. Att inte forcera fram 

egenproducerad text utan att det får ta den tid det tar och att man gör så gott man kan. 

Vygotskij (1995) menade ju att ritandet är ett förstadium till skriftspråket och både Liberg 

(2006) och Hagtvet (2006) lyfter fram nyttan med att utan krav få skriva krumelurer som en 

övning till skriftspråket. Här kan vi se förskolans förhållningssätt med lust och lek i 

förhållande till lärandet som förskoleklassen ska utgå ifrån. 

Alla verksamheter i vår undersökning betonar att det inte finns några mål att uppnå i 

förskoleklassens verksamhet och att eleverna får möjligheter till att utforska skriftspråket i sin 

takt och sina förutsättningar. Vi ser vikten av att elever får möta skolan utifrån sina 

förutsättningar vilket även Dewey betonade, att skolan skall anpassas till eleverna och inte 

tvärtom. Under observationerna kunde vi se att en del elever befann sig i det stadiet som 

Liberg (2006) definierar som preskrivande medan andra redan knäckt koden som Taube 

(2011) definierar som att eleven kan koppla bokstavsljud till en bokstav. 

Böcker och sagor 

Både Skogen som är en I Ur och Skur-förskoleklass och Månen som är en traditionell jobbar 

mycket med böcker. Skogen går till biblioteket en gång i veckan där alla barn får låna valfri 

bok för att ta hem och få uppläst av en familjemedlem, eller läsa själva. Innan en ny bok lånas 

så får barnen berätta vad boken handlade om inför klassen. Månen har högläsning och 

bokstund dagligen där den lästa kapitelboken analyseras på innehåll och struktur. Högläsning 

kan både utveckla ordförråd (Lundberg 2007) samt förmedla berättelsens och ordens struktur 

(Taube 2007) men då behövs samtal om texten för att fördjupa förståelsen menar Lindö 

(2005). Här får vi känslan av att Månens aktivitet är grundligare och mer genomtänkt då 

högläsningen följs upp med analyserande samtal kring texten. Men visst kan det förekomma 

sådana samtal när barnen i Skogens förskoleklass lyssnar på böckerna hemma, fast det är 

svårare att få grepp om. Dessutom hoppas vi verkligen att det finns någon där hemma som 

både är läskunnig och tar sig tid att läsa för barnen, annars faller hela idén, anser vi. 
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I Ur och Skur finns det ett arbetssätt som lyfter sagor och väsen i autentiska miljöer. 

Martin i Skogens förskoleklass berättade att de brukar gå till en gammal hembygdsgård och 

där berätta sagor och spökhistorier. Wohlin (2004) menar att kombinationen av att vistas i 

kulturlandskapet och höra bland annat sagor kan inspirera till egna fantasifulla texter. En 

upplevelse som kan vara större än fantasyfilmer, uttrycker Schön (2007) det som, att lyssna på 

muntligt berättade sagor i tidstrogen miljö. Både Wohlin (2004) samt Wener & Westerlund 

(2009) framhåller hur det också kan ge lärdom och förståelse om hur man levde förr om vi 

väver in berättelser om vårt svenska kulturarv i historisk miljö. Vygotskij (1995) skriver om 

inre bilder, och vi ser en möjlighet att elever som har begränsningar i fantasin gynnas av att få 

en verklighetsupplevelse vid hembygdsgården, skogen eller en plats som är knuten till sagor 

och väsen. 

Storboken som metod för läs- och skrivinlärning nämns i båda I Ur och Skur-

förskoleklasserna samt i Solens förskoleklass. Den nämns inte direkt som någon övergripande 

metod utan mer som ett komplement till övriga metoder och aktiviteter. Att arbeta med 

Storbok ger barnen möjlighet att få känna sig som läsare innan de lärt sig att läsa, då de läser 

logografiskt. Det innebär, menar Svensson (2009), att de lär sig att känna igen ord. Vi tänker 

att barnen blir stimulerade att komma vidare i sin läsutveckling av att tidigt känna sig som 

läsare och inte uppleva läsning som något svårt och krångligt. Lena i I Ur och Skur-

förskoleklassen Ängen är också inne på det här med metoder som komplement. Hon upplever 

att två av deras metoder (Bornholm och Språkbiten) krockar med varandra men kan ändå se 

att det kan finnas fördelar med det. Barn lär sig på lite olika sätt och hon menar att det kan 

vara ett sätt att fånga upp alla barn på. Tornéus (2000) påpekar att det är lättare för elever att 

dela ord i stavelser än i bokstavsljud, bortsett från ordens första bokstavsljud. Detta bekräftar 

Lenas upplevelse av att metoderna kompletterar varandra. 

Avslutande reflektioner 

Vår tolkning är att alla våra informanter är inne på samma linje. Det gäller att använda sig av 

många olika sätt för läs- och skrivinlärning för att stimulera och entusiasmera alla barn 

oavsett utgångsläge eller fallenhet. Det stämmer med det Skolverket framhåller, att ”hänsyn 

ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns olika vägar att nå målet” 

(Läroplanen för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet 2011:8). Dessa olika vägar 

består av olika metoder och Liberg (2006) betonar värdet av att använda sig av olika metoder 

i läs- och skrivinlärningen. Lena i I Ur och Skur Ängen lyfter fram att det inte finns några 

uppnåendemål i förskoleklassen och vi tänker att det kan vara svårt som lärare att planera 



41 
 

verksamheten då, speciellt när det även saknas strävansmål, något som många lärare i 

förskoleklasser faktiskt upplever (Lumholdt och Klasén McGrath 2006 och Förskoleklassen 

uppmärksammas 2013). Kristin på Månen menar att hon fått uppfinna sitt hjul själv och hitta 

på olika sätt att jobba med läs- och skrivinlärning och vi ifrågasätter inte på något sätt kvalitén 

i hennes verksamhet. Men vad händer om lärare saknar hennes driv och intresse för sin 

verksamhet? Hur kan de då tolka och skapa sig en föreställning kring uppdraget? Detta 

problem tar Herrlin med flera (2012) upp. Hur är kvalitén i den förskoleklassen och vad har 

Skolverket för parametrar vid en granskning? Vi ställer oss frågande till att förskoleklassens 

verksamhet inte har tydliga riktlinjer. Vi finner att svenskt utbildningsystem har en 

förskoleklassverksamhet som saknar strävansmål, kunskapskrav och centralt innehåll samt att 

det också saknas allmänna råd och riktlinjer (Herrlin med flera 2012). Tyngdpunkten i 

verksamheten är att vara brobyggare menar Lumholdt och Klasén McGrath (2006) och vi 

antar då att mycket av tiden kan behöva anpassas till gruppstärkande arbetssätt så att gruppen 

fungerar socialt och anpassar sig till den nya organisationen. Så här i efterhand hade det varit 

intressant att haft med som en intervjufråga till våra informanter och för att kunna gå in 

djupare på hur de upplever direktiven kring sitt uppdrag i förskoleklassen. Eller också är det 

en helt egen undersökning? 

Vilka lärandemiljöer återspeglas i verksamheterna? 

Vi har i vår studie kommit fram till att förskoleklasserna i de traditionella skolorna 

organiseras mer skollikt än förskoleklasserna med I Ur och Skur inriktning. Deras verksamhet 

genomsyras mer av lek och lärande och tiden är inte lika styrd som i de traditionella. Arbetet 

varieras inne och ute. Månens elever har haft enstaka lärandesituationer ute, det var bland 

annat att titta på vårtecken och något annat natursammanhang. Däremot är Månens lokaler 

förskolelika, det finns små vrår med hemvist, bygg och konstruktion samt läshörna och ett 

rum med bord och stolar. Kristin anser att arbetssättet och förhållningssättet är likt förskolans 

och även vi fick den känslan vid både intervju och observation. Men själva strukturen med 

arbetspass och raster emellan är oerhört skollikt, något som också Kristin konstaterar och 

menar att det är på grund av att det är en integrerad förskoleklass/etta/tvåa. Det är mycket som 

det ska tas hänsyn till och det finns inte alltid tid till att leka färdigt, förklarar hon. 

Solens lärare ansåg att de har för lite personal för att kunna gå ut i naturen med 

eleverna. I år är gruppkonstellationen så att det finns en risk att elever kan komma bort eller 

själva välja att avvika vilket medför en osäkerhetskänsla och då är det tryggare att vara i 

skolans miljö med eleverna. Den gruppen hade vid enstaka tillfällen varit på studiebesök i 
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kommunen. Szczepanski (2007) menar att utomhuspedagogik även är att vistas i 

stadslandskap och industrilandskap så vi tolkar att ett studiebesök som innehar ett pedagogiskt 

syfte utanför skolans lokaler är av utomhuspedagogisk karaktär. Innemiljön hos Solen är 

skollik, med bänkar och stolar. Det finns närliggande rum som kan disponeras när gruppen 

delas och de används även till fritidshemmet. 

Skolifiering? 

En fråga som vi ställer oss är om skolifieringen har en koppling till personaltätheten. Båda 

förskoleklasserna med I Ur och Skur har två ledare i varje grupp. Personaltätheten är högre 

och det finns möjligheter att dela på gruppen. En förklaring till den högre personaltätheten är 

att deras pedagogik är mera personalkrävande eftersom utemiljön kräver ett annat 

säkerhetstänkande än innemiljö. Eleverna i Månens förskoleklass hade enbart varit ute vid 

enstaka tillfällen och vi fick uppfattningen att Kristin var ensam pedagog förutom när 

eleverna var tillsammans med ettor/tvåor och det var i samband med musik och idrott. 

Samtidigt menar Nordin-Hultman (2003) att olika miljöer ger olika identiteter vilket 

även Westerlund (2009) betonar, att inne och utemiljön ger olika förutsättningar för eleverna 

att visa sina teoretiska och praktiska kunskaper. Vygotskij lyfter, enligt Säljö (2012), fram att 

identitet och lärande är ihopkopplat. Enligt Svensson (2009) menar Vygotskij att 

“personligheten formas som resultat av social interaktion. [...] samspelet leder också till ökad 

intellektuell förmåga” (2009:33–34). Vi relaterar detta till vår upplevelse att många sexåringar 

har “myror i brallorna” och även i I Ur och Skur Ängen betonade Lena att många elever har 

begränsad förmåga att sitta still. Hon menade att det var lättare att få med sig de barnen vid 

utomhusaktiviteter och speciellt om aktiviteten innefattade något fysiskt som att exempelvis 

springa och leta efter bokstäver. Vi tror inte att elever i I Ur och Skur-verksamheter på något 

sätt skiljer sig i förhållande till elever i traditionella verksamheter. Likaså poängterade Martin 

beträffande I Ur och Skur Skogen att det är lättare att lära genom upplevelser för den som har 

svårt att sitta still. Han säger även: “Dom som har det lite svårt att sitta still, och som har lite 

svårt med det finmotoriska. De fixar ju det här grovmotoriska på ett mycket, mycket bättre 

sätt” (Martin, intervju 130521). Vår erfarenhet säger överlag att miljön utomhus är mer 

avsedd för det grovmotoriska och miljön inomhus för det finmotoriska. Men det är intressant 

det som Naturskyddsföreningen (2011) tar upp, att utemiljön i sig är mindre stressande än 

innemiljön och att det leder till högre koncentration. Det skulle ju innebära att det kanske inte 

alls är så att barn som har svårt att sitta still är bättre på det grovmotoriska utan helt enkelt är 

bättre på allt när de är utomhus. I så fall skulle det för dem vara en fördel att träna det 
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finmotoriska ute. Skollagen (2010) framhåller att verksamheten skall “utgå från en helhetssyn 

på eleven och elevens behov” och då utemiljön inte passar alla barn så är det en vågskål att 

balansera. Men det gäller ju å andra sidan innemiljön också. Vi förstår att en pedagogisk 

inriktning som I Ur och Skur bygger på upplevelsebaserat lärande och att traditionella 

verksamheter mera fritt kan välja hur de vill organisera sin verksamhet. Huvudsaken är att 

eleverna får möjligheter till varierande arbetssätt och möta olika uttrycksformer så som 

läroplanen beskriver och samtidigt betonar att “det finns olika vägar att nå målet” (Läroplanen 

för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet 2011:8). 

Vi funderar på om vi varit orättvisa som tolkat de traditionella förskoleklasserna som 

mer skollika. De har ju varit integrerade med skolklasser och varit tvungna att ta hänsyn till 

skolbarnen. I Ur och Skur-förskoleklasserna har ju varit renodlade förskoleklasser och inte 

behövt ta den hänsynen. Fast å andra sidan så hade det lika gärna kunnat vara tvärtom, att 

ettor och tvåor blivit påverkade av att vara med en förskoleklass och riktigt så har vi inte 

upplevt att det var. Utan det är skolan som har varit det tongivande och i vår undersökning har 

just I Ur och Skur-förskoleklasserna inte haft den inblandningen av skola. 

 Detta med integrerade eller renodlade förskoleklasser är inget som nämns av 

Skolverket (2000; 2001) när de konstaterar att förskoleklassens lärandesammanhang är 

betydligt mer skollika än vad uppdraget säger. De kommer även fram till att lokalerna är 

skolifierade med klassrum men det nämns inte något om integrerade förskoleklasser eller ej. 

Gannerud & Rönnerman (2006) som pekar på att strukturen med lektioner och raster är 

vanligt förekommande i förskoleklasserna tar inte heller upp något om förskoleklasserna är 

renodlade eller integrerade. En helt annan undersökning, men det hade varit intressant att 

undersöka djupare om förhållandet mellan integrerad eller renodlad förskoleklass spelar större 

roll än traditionell eller I Ur och Skur-förskoleklass. 

Lärandemiljön i form av inflytande 

Något som alla våra informanter är överens om är att barnen inte har så stort inflytande över 

läs- och skrivinlärningen. Men Erika och Linda på Solen tycker i alla fall att de fått ett ökat 

inflytande det sista läsåret när barnen kan välja i vilken ordning som de vill göra aktiviteterna. 

Under intervjun fick vi information om att alla barnen i Solen arbetade med att skapa en egen 

ABC-bok och då hade eleverna möjligheter att bestämma vad de skulle skriva eller rita till 

den aktuella bokstaven. Detta tolkar vi som en form av inflytande. Alla informanter anser 

dock att de kan bli bättre på att involvera barnen. Precis detta att de vuxna bestämmer det 

mesta i förskoleklasserna fann Thörner (2007) i sin studie och det stämmer inte alls in på vad 
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som står i läroplanen, “läraren ska tillsammans med eleverna planera och utvärdera 

undervisningen” (Läroplanen för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet 2011:15). 

Det står även att “eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar” (2011:9) och det är 

något som vi finner svårt att genomföra om innehållet är styrt av lärarna. Så inflytande är ett 

begrepp som vi nog skulle behövt definiera under intervjuerna. Är det skillnad på inflytande i 

förskola och skola och hur skall man se på inflytande i förskoleklassen? I Ur och Skur-

pedagogiken ger enligt lärarna inte lika stort handlingsutrymme när det gäller elevinflytande 

över arbetssätt men att det finns ett visst inflytande märks till exempel när Skogens elever 

lånar skönlitterära böcker. I Ängens förskoleklass kunde vi se att eleverna hade inflytande 

över att koppla sina bokstavfamiljer till valfri text eller teckning. 

Lärandemiljön i form av social gemenskap 

Vi kan se att I Ur och Skur-verksamheterna och Månens förskoleklass arbetar medvetet med 

elevernas “sociala gemenskap” som skollagen (2010) betonar. Kristin i Månens förskoleklass 

och I Ur och Skur-förskoleklasserna ansåg att det var viktigt att arbeta med gruppstärkande 

aktiviteter så att eleverna känner sig trygga i skolan och dess miljö. Detta är något som även 

Martin i Skogens förskoleklass betonade; nämligen att tryggheten var grunden till lärandet. 

Kristin arbetade med läromedlet Livsviktigt medan I Ur och Skur lyfte fram samarbete i 

aktiviteter i utemiljön som medel till att nå trygghet och gruppsammanhållning. I Ur och Skur 

Ängen poängterade att elevernas trygghet var viktig och att de skulle se varandras styrkor 

samt hjälpas åt. Lumholdt och Klasén McGrath 2006 anser att tyngdpunkten i 

förskoleklassens verksamhet är att vara brobyggare vilket vi tolkar som att det sociala livet i 

skolan med gruppen är grunden för verksamheten eftersom det gynnar det livslånga lärandet. I 

Solens förskoleklass har vi inte utifrån intervju eller observation kunnat se något tydligt 

arbetssätt med gruppstärkande aktiviteter men det innebär inte att det inte finns. Vår slutsats 

är att I Ur och Skur förskoleklasserna framhäver social gemenskap tydligare än traditionella 

förskoleklasser. 

Avslutande reflektioner 

I de förskoleklasser vi undersökt ser vi att lärandemiljön är mer skollik i de traditionella. Vi 

får känslan av att det beror på att I Ur och Skur mer har tagit till sig det här med att det ska 

hända något, att barnen ska få så många intryck och upplevelser som möjligt som i sin tur ska 

leda till inlevelse, entusiasm och utveckling. Om verksamheten bedrivs både inne och 

utomhus är det ju självklart lättare att få in en bredd av upplevelser än om den enbart bedrivs 
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inomhus. Men precis som vi nämnt tidigare så kan vi inte med säkerhet veta om det faktum att 

de två I Ur och Skur förskoleklasser vi undersökt varit renodlade förskoleklasser till skillnad 

från de traditionella spelat en viktig roll. Vår tolkning är att det säkert kan ha varit en 

bidragande orsak till att lärandemiljön är mer skollik när förskoleklassen är integrerad med 

skolklass, men inte att det är den huvudsakliga anledningen. Båda våra undersökta I Ur och 

Skur-förskoleklasser hade sett att det var lättare att få med sig barn med “spring i benen” vid 

utomhusaktiviteter och samtidigt så vet vi ju att en del barn kommer mer till sin rätt vid 

inomhusaktiviteter. Lena i Ur och Skur-förskoleklassen Ängen menade att ibland behövdes de 

fyra väggarna inomhus. Vår slutsats är helt enkelt att det bästa vore att använda sig av både 

ute- och innerummet då det står i läroplanen att “undervisningen ska anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov” (Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

2011:8) vilket I Ur och Skur-förskoleklasserna i vår undersökning lyckats med.  
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BILAGA 1 

     

 

 

 

 

Hej!  

Vi är två tjejer som läser sista terminen på lärarutbildningen, Linnéuniversitetet i Växjö. Vår 

utbildning är inriktad mot förskola- och förskoleklass och vi står nu inför vårt examensarbete. I det 

vill vi fördjupa oss i läs- och skrivinlärning hos elever i förskoleklass. Vi är intresserade av 

utomhuspedagogik och vill utforska hur läs- och skrivinlärning kan se olika ut i utomhuspedagogik 

kontra traditionell.  

I detta examensarbete har vi för avsikt att undersöka 4 verksamheter, två med profilering I Ur och 

Skur och två traditionella förskoleklasser.  Vi tänker oss intervjuer med pedagoger från dessa 

verksamheter och en närmare titt på lärandemiljön och material. Om det finns en möjlighet vill vi 

gärna komma och intervjua pedagoger hos er. Intervjuerna kommer att ta cirka 20-30 minuter och 

eftersom de kommer att ingå i vår slutrapport kommer vi att spela in dem samtidigt som 

anteckningar förs. Intervjun kan avbrytas när som helst utan att orsak behöver anges och materialet 

kommer att hanteras konfidentiellt. Materialet kommer endast att användas till detta 

examensarbete och kommer att raderas när vårt arbete är godkänt. Alla medverkande verksamheter 

och pedagoger kommer att avidentifieras.  

Vi hoppas att ni vill och har möjlighet att delta i vår undersökning, det har stor betydelse för oss. Från 

vår sida skulle det vara bra om vi fick besöka er i slutet av maj månad eller i början av juni. 

Är det något ni undrar över är ni välkomna att kontakta oss. 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar 

Sanna Andersson, XXX-XXX XX XX, sanlk09@student.lnu.se 

Helén Svensson, XXX-XXX XX XX, hsvcx09@student.lnu.se 
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BILAGA 2 

 
 

Intervjufrågor 

 

 

 

1. Hur arbetar ni med läs- och skrivinlärning?  

2. Eventuell följdfråga: Kan du beskriva metoden? 

3. Har ni gjort några förändringar med läs- och skrivinlärningen de sista åren och i så fall 

varför? 

4. Vad har ni för pedagogiska tankar om lärandemiljön kring läs- och skrivinlärning?  

5. Vilka effekter ser du av ert arbetssätt kring läs- och skrivinlärning? 

6. Vilka möjligheter har eleverna till inflytande i läs- och skrivinlärningen?   

7. Vilka interaktionsmöjligheter får eleverna tillgång till under läs- och skrivinlärningen? 

8. Följdfråga: Vad kan du se för resultat av det? 

 


