
Örebro universitet 

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap 

Huvudområde: pedagogik 

 

 

 

 

 

Läsa 

En diskursanalys kring talet om begreppet läsa vid övergångar mellan 

förskoleklass och årskurs 1 

 

Siv Forsström Reinson 

 

 

 

 

Pedagogik, avancerad nivå, Specialpedagogisk forskning ur ett didaktiskt 

perspektiv 

Uppsats, 15 högskolepoäng 

Vårterminen 2015 

 



   
 

Sammanfattning 

Att kunna läsa och skriva är en nödvändighet för att vara en fullvärdig medborgare i dagens 

samhälle. Det är således ett av skolans viktigaste uppdrag (Skolverket, 2011a). Kunskaper om 

den tidiga språk-, läs- och skrivutvecklingen blir därmed central (Hagtvet, 2004 m.fl.), vilket 

spelar en betydande roll i det förebyggande arbetet som speciallärare (Persson, 2007).  

   Denna studie är inspirerad av Foucaults (1983) tankar om människors heterogenitets- eller 

olikhetsdiskurser. ”En diskurs är en av forskaren inringad och analyserad samtalsordning i 

linje med någon form av perspektiv” (Börjesson, 2003, s 185).  

   Studiens syfte har varit att undersöka vilka likheter och skillnader kring begreppet läsa som 

framträder bland förskoleklasslärare och lärare i årskurserna 1-3 och vilka möjlighetsrum 

dessa diskurser skapar vid överlämningar mellan förskoleklass och årskurs 1.  

   I studien har en metodtriangulering gjorts, bestående av enkäter, gruppintervjuer samt 

individuella utvecklingsplaner (IUP). Texterna har analyserats utifrån diskursteorins analys-

verktyg (Winther Jørgensen & Phillips, 2007) medan gruppintervjuerna och en del av 

IUP:erna är analyserade utifrån likheter och skillnader i diskurserna kring sociala aktiviteter, 

där subjektspositioner samt möjlighetsrum (Börjesson, 2003) identifierats. 

   De diskurser som framträtt bland lärarkategorierna, utifrån enkäterna, är att de tekniskt 

beskriver begreppet läsa relativt likartat. Dock skiljde sig förskoleklasslärares utsagor från 

lärares i den bemärkelsen att de poängterar sitt eget deltagande i relation till att stimulera 

barns/elevers lust och motivation att läsa. I gruppintervjuer framkom diskurser som visade på 

en subjektsförskjutning, bland båda lärarkategorierna, kring hur barns/elevers läsutveckling 

kan förmedlas via deltagandet vid övergångar mellan förskoleklass och årskurs 1. Dock fanns 

olika diskurser kring vilken dokumentation som skulle följa barns/elevers läsutveckling från 

förskoleklassen till årskurs 1, vilken kunde härledas till diskurserna som framkom i enkäterna. 

De diskurser som synliggjordes utifrån IUP:erna, kring begreppet läsa, rörde främst att 

barns/elevers läsutveckling bäst skulle stödjas i hemmet. 

   Utifrån de subjektspositioner som framträdde skapades möjlighetsrum (Börjesson, 2003), 

som visar att det finns potential att utveckla de sociala aktiviteterna, både rutiner vid 

överlämningar samt den dokumentation som kan följa barns/elevers läsutveckling, vid 

övergångar mellan förskoleklass och årskurs 1. 

   Nyckelord: språk-, läs- och skrivutveckling/inlärning, övergångar mellan förskoleklass och 

årskurs 1, diskurs, förskoleklasslärare, lärare i årskurserna 1-3, literacyperspektiv. 



   
 

Förord 

Jag skulle ha önskat att jag oförmärkt kunde glida in i det anförande
1
  jag håller idag, liksom in i alla dem 

jag kanske i åratal framöver kommer att hålla här. Hellre än att ta till orda ville jag vara innesluten av orden 

och buren långt bortom varje möjlig början. I samma ögonblick som jag började tala ville jag upptäcka en 

namnlös röst som sedan länge föregick mig; då hade det räckt om jag fogade in mig, fullföljde meningen och 

installerade mig i dess pauser utan att någon lade märke till det – som om den genom ett ögonblicks, spänd 

tystnad gav mig ett tecken. Ingen början skulle finnas då, och i stället för att vara den som talet kommer från 

skulle jag, såsom av en slump, ha hamnat i dess väg – ett litet tomrum, den punkt där det skulle kunna 

försvinna. (Ur Michel Foucaults installationsföreläsning vid Collège de France 1970, i Diskursens ordning, 

1993.) 

På samma sätt som Foucault beskriver sin känsla inför ett nytt uppdrag har det varit för mig 

att ta mig an denna uppgift att skriva uppsats, som jag vet kommer att synas i sömmarna av 

många kompetenta personer. Dock har jag många uppmuntrande personer att tacka för att den 

nu är genomförd och avslutad, både på arbetsplatsen, på distanskursen och hemmavid. Att 

nämna någon skulle innebära en exkludering av någon annan, så ett stort tack till alla er som 

funnits i min närhet under denna sista termin och under utbildningens tre år. Utan er hade den 

kunskap jag hittills förvärvat inte varit möjlig. 

 

Ågesta, våren 2015 

Siv Forsström Reinson  

                                                           
1
 Anförande ska här uppfattas utifrån franskans discours som betyder tal, föreläsning och prat, enligt översättaren 

Mats Rosengren. I inledningstalet torde då discourses ha uppfattats som en lek med ord, med tanke på Foucaults 

teorier om diskurser.   
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1. Inledning 
 

För att kunna klara sig i dagens informationsrika samhälle är det en förutsättning att kunna 

läsa och skriva. Läsning har varit ett centralt begrepp i Sverige långt innan 1842, då allmän 

folkskola infördes, eftersom både kyrkan och staten ville att alla skulle lära sig Luthers 

katekes (Vallberg Roth, 2013). På samma sätt som det var för dåtidens kyrkobesökare, som 

tittade på målningar med bibliska motiv och försökte tolka dess innebörd, är det för oss idag 

att läsa texter och bilder som omger oss och försöka förstå vilken information de vill att vi ska 

uppfatta. Konststycket att kunna läsa och skriva kräver därmed många mentala processer 

samtidigt (Fast, 2008). För att förstå ett innehåll, och göra ett innehåll begripligt, räcker det 

alltså inte med att enbart kunna dechiffrera enstaka bokstäver, ord och meningar, dock är detta 

ett av skolans viktigaste uppdrag (Skolverket, 2011a). I läroplanen används skolan, vilken är 

obligatorisk, som ett inkluderande begrepp för grundskolan, förskoleklassen och fritids-

hemmet, trots att förskoleklassen och fritidshemmet är frivilliga verksamheter. Det kan utgöra 

möjligheter och/eller hinder vid exempelvis överlämningar mellan förskoleklass och årskurs 

1, när det gäller vilken information som ska ingå vid en överlämning samt vilken typ av 

dokumentation, kring språk-, läs- och skrivutveckling, som ska följa barn/elever vid dessa 

övergångar. Ordparet barn/elever kommer konsekvent att användas studien igenom eftersom 

förskoleklasslärarna enbart pratar om de barn de arbetar med och inte om elever. 

   Det finns omfattande forskning inom läs och skrivutveckling (Arnqvist, 1993; Liberg, 1993; 

Bjar, 2006; Hagtvet, 2006; Myrberg, 2007; Taube, 2012; Høien & Lundberg, 2013 m.fl.), 

medan det finns färre studier kring övergångar mellan förskolklassen och årskurs 1 och hur de 

fungerar. Den forskning som finns belyser förskoleklassernas situation som frivillig verk-

samhet i förhållande till skolans obligatorium och hur förskoleklasspersonal och barn/elever 

positionerar sig i förhållande till skolan (Ackesjö, 2010, 2014, Lago, 2014), samt en studie 

som undersökt förutsättningar för barns skriftspråkslärande och hur det specialpedagogiska 

arbetet är organiserat i förskoleklass och årskurs 1 (Sandberg, 2012). I Sandbergs studie 

framkom att det inte fanns några arenor för djupare samarbete mellan förskoleklassen eller 

skolan, eller ens intresse från lärarnas sida om vad som språkligt skett i förskoleklassen.  

   Efter att ha utbildat mig till förskollärare på 80-talet, till lärare i slutet av 90-talet och nu till 

speciallärare samt arbetat inom olika verksamheter, har liknande upptäckter gjorts som i de 

avhandlingar som refererats till. Detta rör både förskoleklasslärares status i förhållande till 
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lärares, men kanske främst att de kunskaper som rör barns/elevers språkliga förmågor ges litet 

utrymme vid överlämningar mellan förskoleklassverksamheten och den obligatoriska verk-

samheten i skolan. Det som tilldragit sig min uppmärksamhet inom detta område gäller ett 

överlämningssamtal, mellan en förskoleklasslärare och en lärare i mottagande årskurs 1, där 

begreppet läsa förekom som ett självklart begrepp i samtalet mellan dem. Efter att ha lyssnat 

till hur de olika lärarkategorierna talade om begreppet föreföll det som om de avsåg olika 

saker. Det som därmed har väckt min nyfikenhet gäller vilka diskurser, kring begreppet läsa, 

som uttrycks av de olika lärarkategorierna. 

 

1.1 Övergångar mellan förskoleklass och årskurs 1 

I skrivelsen från Regeringen (1996/97:112), som rörde sexårsverksamhetens intåg i skolans 

värld, står att läsa; ”Genom att gränsen mellan förskolan och skolan blir mindre skarp och 

genom att gemensamma pedagogiska förhållningssätt utvecklas ökar möjligheterna att möta 

det individuella barnet just där de står i sin utveckling” (1996/97:112, s. 52-53).  

   I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2011a) står att: 

”Samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem ska utvecklas för att berika varje 

elevs mångsidiga utveckling och lärande” (Skolverket, 2011a, s. 16).  

   I skolans styrdokument framgår att det ska utarbetas rutiner på skolorna som främjar 

barns/elevers utveckling och lärande, vid övergångar mellan förskoleklassverksamheterna, 

som är frivilliga, och årskurs 1, som lyder under skolplikten. Det är 15 år mellan dessa 

dokuments tillkomst men ambitionerna att knyta ihop de olika skolformerna kvarstår. För att 

barns/elevers utveckling ska kunna bli central, precis som det nämnts ovan, krävs att det finns 

arenor för reflekterande samtal på skolorna, där olika betydelsefulla aspekter lyfts fram och 

diskuteras. Språket är en form av social aktivitet, eftersom världen konstrueras när människor 

samtalar, enligt Vivien Burr (2003). De betydelsebärande begrepp om lärande och utveckling 

som förskoleklassläraren och läraren konstituerar, vid överlämningar, kan bli den språngbräda 

barns/elevers utveckling tar avstamp ifrån i sin fortsatta språk-, läs- och skrivutveckling i 

skolan. Denna begreppsapparat det kan också vidareutveckla professionaliseringprocessen. 

 

1.2 Professioner, specialpedagogik och kollegialt lärande 
Reflektion som rör olika begrepp och undervisningspraxis hör inte enbart samman med 

överlämningar mellan förskoleklass och årskurs 1, utan bör snarare ingå som ett led i att 
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vidareutveckla det kollegiala lärandet (Tjernberg, 2013). Magdalene Thomassen (2007) 

skriver om hur viktigt det är att reflektera över och kring praktiken för utvecklandet av den 

egna kompetensen. Hon nämner två reflektionsaspekter, där det ena rör reflektion över 

handlandet, vilket kan göras efter exempelvis en lektion, medan det andra rör reflektionen i 

handlandet, vilket görs i stunden. Det som skiljer dessa båda aspekter åt är att ”den som 

reflekterar i handlandet blir en forskare i praxissammanhang” (Thomassen, 2007, s. 39). Att 

reflektera i stunden över vilka kunskaper barn/elever uppvisar samt att reflektera över 

undervisningen, utgör viktiga faktorer för att kunna identifiera barns/elevers språk- läs- och 

skrivutveckling. Att ha förmågan och kunskaperna att göra det kan förebygga uppkomst av 

eventuella läs- och skrivsvårigheter och/eller dyslexi (Alatalo, 2011). I examensförordningen 

för speciallärarutbildningen finns stort fokus på läs- och skrivutveckling, vilket innebär att 

specialläraren kan vara behjälplig i arbetet kring det kollegiala lärandet som rör detta område. 

   För att ett kollegialt lärande ska vara möjligt krävs en medveten organisation med 

utarbetade rutiner kring de specialpedagogiska resurserna samt specifika kunskaper som 

tydliggör hur läsinlärning går till, enligt Alatalo (2011). Alatalo belyser därmed frågan om 

vem det är som ska identifiera barns/elevers läs- och skrivutvecklig samt undervisa dem som 

är i läs- och skrivsvårigheter. Möjligen finns behov av att olika lärarkategorier kommer fram 

till någon form av konsensus (Myrberg, 2003) kring de begrepp som används för att 

exempelvis beskriva barns/elevers förmåga att läsa. På samma sätt som Myrberg åberopar 

konsensus kring dyslexiproblematik, finns möjlighet för lärarkategorierna att samlas kring 

olika grundantaganden som kan hjälpa till med analys och identifiering av barns/elevers 

språkliga utveckling. Om lärarkategorierna utvecklar yrkesspråket kan detta också påverka 

läraryrkets professionaliseringsprocess. 

   Att utveckla ett gemensamt yrkesspråk, i detta fall kring begreppet läsa, kan underlätta 

dokumentationen men framför allt kan det gynna barns/elevers språk-, läs- och skriv-

utveckling. Ett gemensamt yrkesspråk är det som karaktäriserar professioner (Pettersen & 

Simonsen, 2013). Utbildningsminister Gustav Fridolin (2015, 3 januari) skriver i en debatt-

artikel att en av anledningarna till att läraryrket avprofessionaliserats rör lärares möjligheter 

att forska, vilket försvann under 50- och 60- talen. Detta skulle kunna tolkas som att reflektion 

och samtal kring teorier som rör den egna praktiken, som ovan benämndes praxisforskning, 

ses som en förutsättning för att skapa ett gemensamt yrkesspråk bland lärarkategorierna. 

Beprövad erfarenhet (Skolverket, 2013) är ett begrepp som har aktualiserats i samband med 

ny skollag och ny läroplan, där reflektion och dokumentation kring den egna praktiken är en 

förutsättning för att den ska utvecklas (Pressley, 2006). Reflektion kring begreppet läsa kan 
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öppna nya utvecklingsmöjligheter för lärarkategorierna, men främst skulle det gynna de 

barn/elever som är i färd med att börja lära sig läsa. Att lärarkategorierna kan identifiera och 

formulera sig kring begreppet läsa har avgörande betydelse, sett ur ett specialpedagogiskt 

perspektiv (Persson, 2007), vilket också utgör syftet med denna studie. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet med den här studien är att undersöka vilka heterogenitets- eller 

olikhetsdiskurser (Foucault, 1983) kring begreppet läsa som framträder bland förskole-

klasslärare och lärare i årskurserna 1-3. I studien omnämns de emellanåt som lärarkategorier. 

Ett ytterligare syfte är att undersöka hur barns/elevers läsutveckling förmedlas vid de sociala 

aktiviteterna rutiner och dokumentation och vilka möjlighetsrum (Börjesson, 2003) dessa 

diskurser skapar vid överlämningar mellan förskoleklass och årskurs 1. Utifrån dessa syften 

formuleras följande frågeställningar: 

 

 På vilka sätt konstitueras begreppet läsa, av de olika lärarkategorierna i enkäterna? 

 Vilka diskurser framträder i lärarkategoriernas tal om hur läsutvecklingen förmedlas 

via rutiner och dokumentation, vid övergångar mellan förskoleklass och årskurs 1 

samt i reflektioner kring enkätsvar vid gruppintervjuerna? 

 Vilka diskurser kring begreppet läsa kan urskiljas i de individuella utvecklings-

planerna på höstterminen i årskurs 1? 

 

1.4 Disposition  
Uppsatsen består av sju kapitel där inledning med syfte och frågeställningar utgjort det första. 

Därefter kommer kapitel två där olika perspektiv på literacy presenteras. Kapitel tre rör 

tidigare forskning kring läsutveckling, övergångar mellan förskoleklass och årskurs 1 samt 

professioner, specialpedagogik och kollegialt lärande. Kapitel fyra handlar om teoretisk 

förankring där diskursbegreppet förtydligas. Kapitel fem beskriver studiens genomförande, 

urval, empiriska material, metodtriangulering, analysprocessen, studiens giltighet samt 

forskningsetiska överväganden. I kapitel sex redovisas studiens resultat. I kapitel sju förs en 

diskussion kring metod och resultat, vilket avslutas med vidare användningsområden och 

forskning samt avslutande reflektioner.  
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2. Bakgrund- olika literacyperspektiv 
 

I detta kapitel kommer olika perspektiv på literacy att belysas. Roger Säljö (2005) menar att 

begreppet literacy myntats av anglosaxiska literacyforskare. Han skriver vidare om att ”Skrift-

språkliga aktiviteter - det som på engelska kallas literacy – är synnerligen komplexa och 

varierande.” (2005, s. 208). Under lång tid handlade literacy endast om läsande och skrivande, 

på individnivå, men begreppet har allt mer utvidgats till att också innefatta sociala och 

kontextuella aspekter, enligt Carina Fast (2008). 

   För att belysa begreppet literacy används Kathy Halls (2003) indelning där hon urskiljer 

fyra forskningsmässigt skilda perspektiv på literacy med divergerande metodologiska och 

pedagogiska implikationer. Dessa är psykolingvistiskt, kognitivt-psykologiskt, sociokulturellt 

samt sociopolitiskt perspektiv på literacy. Under rubrikerna har också andra forskare inom det 

området lyfts in. Att belysa olika literacyperspektiv ger multipla perspektiv på läsandet, 

eftersom begreppet literacy hör samman med den helhetsbild som krävs för att förstå en 

människas hela språksituation (Fast, 2008). 

 

2.1 Psykolingvistiskt perspektiv 
Psykolingvistiskt perspektiv utvecklades på 60-talet då lingvisten Noam Chomsky kom med 

idéer om att barn är predestinerade att lära sig det språk de omges med (Hall, 2003). Det gick 

emot den behavioristiska psykologins påståenden om att barn härmar de språk de omges av. 

Språket är betydligt mer komplicerat än att enbart läras in genom härmning, utan vi är 

utrustade med kognitiva förmågor för att kunna lista ut de komplexa språkliga system vi 

omges med (Chomsky i Hall, 2003). Psykolingvistiskt perspektiv, som har individfokus, 

beskriver läsning som en interaktion mellan språk och tanke, där mening skapas från texten. 

Detta utvecklade ett sätt att tänka kring de misstag som barn/elever gör ortografiskt- hur de 

använder sig av bokstavs- och ordledtrådar, fonologiskt- hur ljudledtrådar kopplas till 

bokstäver och ord, semantiskt- meningsskapande, förkunskap och erfarenheter av berättelser 

och skriven text samt syntaktiskt- hur barn/elever använder sina grammatiska förkunskaper 

eller förmåga att se och förstå mönster i talat och skrivet språk för att kunna förutsäga eller 

förutspå en text. Misstag i det orala språket ger därmed indikationer om vilka inferenser som 

görs utifrån språkets regler. Från fokus på de enskilda delarna i språket växer ett synsätt fram 

som benämns ”whole language” (Hall, 2003, s. 41) fram, där det autentiska språket ska ses i 

ett helhetsperspektiv. Det viktigaste, när barn/elever ska lära sig att läsa, övergår därmed till 
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att de förstår vad de ska ha läsningen till, eftersom läsande ur ett psykolingvistiskt perspektiv 

inte är en linjär process utan en meningsbyggande, konstruktivistisk, problemlösande process 

(Hall, 2003). 

 

2.2 Kognitivt-psykologiskt perspektiv 
Kognitivt-psykologiskt perspektiv bygger i stora drag på psykolingvistiskt perspektiv, men 

förespråkar dessutom att barn/elever behöver ha en förståelse för hur den alfabetiska koden 

fungerar (Hall, 2003). Utifrån detta perspektiv delas läsningen in i olika faser; prealfabetisk 

fas, delalfabetisk fas, helalfabetisk fas och konsoliderad alfabetisk fas. I den prealfabetiska 

fasen samlar barn/elever på sig visuella ledtrådar och ord, i den delalfabetiska fasen utvecklas 

förståelsen av grafem och fonem korrespondens, i den helalfabetiska fasen tillägnas en total 

kunskap om den alfabetiska principen och i konsoliderade alfabetsfasen har automatisering av 

avkodningen uppnåtts. Förutom dessa faser betonar kognitivt-psykologiskt perspektiv även 

läsförståelse och attityd till läsning samt intresse för den text som ska läsas. Detta innebär att 

både kunna avkoda ordet korrekt samt att uppfatta betydelsen av det lästa ordet och sätta in 

det i ett sammahang. Läsningen innefattar med detta perspektiv således både läsflyt och 

förståelse, eftersom långsam läsning tyder på avsaknad av automatiserad avkodning som i sin 

tur påverkar läsförståelsen, enligt Hall (2003). För att utveckla läsförståelsen förespråkas 

schemateori där barn/elever får strukturerad hjälp med att upptäcka sin förförståelse och 

tidigare erfarenheter. Det finns fyra olika strategier som är avgörande för läsförståelse vilka är 

att förutspå vad en text kommer att handla om, att stanna upp i texten när det dyker upp svåra 

ord och att reda ut vad de betyder samt att kunna sammanfatta det viktigaste i texten. Idéer om 

schemateori kan hänvisas dels till Michel Pressleys (2006) men även till Annemarie Palinscar 

och Ann Brown som har utvecklat en metod som de kallar reciprocal teaching, RT (Palinscar 

& Brown, 1984). 

 

2.3 Sociokulturellt perspektiv 
Sociokulturellt perspektiv innefattar, enligt Hall (2003), en större komplexitet än de tidigare 

nämnda perspektiven. Ett sociokulturellt perspektiv anlägger ett socialt och ett kulturellt 

perspektiv på läsande, där hemmet, skolan och samhället ses som inkluderande och betydelse-

fulla miljöer för barns/elevers läs- och skrivutveckling, vilket är komplement till varandra. I 

detta perspektiv läggs stor vikt vid att barn/elever vet vad de ska ha läsningen till. Läraren 



7 
 

behöver engagera sig och ta reda på barns/elevers läsintresse samt ta vara på erfarenheter som 

de har, menar Hall. Här är det också viktigt att läraren själv identifierar sitt eget sociala och 

kulturella arv vilket är något som återspeglar sig i undervisningen. Hall (2003) skriver att 

både psykolingvistiskt och kognitivt-psykologiskt perspektiv har stort individfokus rörande 

barn/elever, pedagogen och på skolliteracy, medan sociokulturellt perspektiv har stort fokus 

på barn/elever sett utifrån sociala och kulturella sammanhang. Hall menar att sociokulturellt 

perspektiv ibland beskrivs utifrån socialkonstruktivistiska idéer, där kunskap är uppbyggt av 

överenskomna sanningar om världen. Tankar om interaktion mellan människor hänvisar Hall 

både till Lev Vygotskij och till Jerome Bruner där Vygotskijs tankar bygger på sociokonstruk-

tivism medan Bruner tankar härrör från kulturpsykologi. Vygotskijs (1978) tankar om de 

sociokulturella processerna som förmedlar (medierar) de sociala aktiviteternas psykologiska 

processer, innebär att det först är i samspelet med andra, som tankar skapas. Han skriver att: 

 

Every function in the child´s cultural development appears twice: first, on the social level, and later    on the 

individual level; first between people (interpsycological), and then inside the child (intrapsycological). This 

applies equally to voluntary attention, to logical memory, and to the formation of concepts (Vygotsky, 1978, 

s. 57). 

 

Hall (2003) skriver vidare, med hänvisning till Bruner, att sinnet inte kan fungera utan kultur. 

Lärande och tänkande finns alltid inom en kontext där huvudpoängen är att ingenting är 

kulturbefriat. Det finns flera olika sorters literacy, precis som det finns många olika sorters 

samhällskulturer, där alla har olika diskurser. Även ett klassrum har en kontext och en kultur.  

Detta innebär att en lärare behöver vara intresserad av att ta reda på vad barn/elever tror att de 

lär sig och hitta anledningen till varför de lär sig det. Skolans literacysträvanden behöver 

närma sig den literacypraxis som finns i hemmet, skriver Hall (2003).  

   Peter D Pumfrey och Rea Reason (1991) presenterade på 90-talet en literacytriangel (Figur 

1) för att illustrera barns/elevers språk-, läs- och skrivutveckling. Den kanske främst åskådlig-

gör sociokulturellt perspektiv på barns/elevers inlärning. Dock kan den även, till viss del, 

kopplas till kognitivt-psykologiskt perspektiv om den minsta delen i triangeln föregås av 

sociokulturellt perspektiv, där barns/elevers motivation och erfarenheter samt det talade 

språket ges det största utrymmet. Detta menar Pumfrey och Reason är förutsättningar för en 

lyckad språk-, läs- och skrivutveckling.  
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Den bredaste delen på triangeln, som är placerad högst upp, utgörs av tidigare erfarenheter i 

livet, förväntad glädje och kompetens, där ansträngningen ligger i paritet med hur meningsfull 

en uppgift upplevs samt att kunskapen delas med andra. Detta sammanfattas med rubriken 

The context of learning. Den mittersta delen av triangeln inrymmer meningen med språket 

och meningen med den skrivna texten samt språkstrukturer. Denna del kallar de för 

Language/communication. Den tredje och minsta delen i triangeln utgörs av ord, bokstäver 

och ljud vilken de kallar Print. Att Pumfreys och Reasons literacytriangel står på spetsen och 

inte på basen, skulle kunna tolkas som att en lyckad läsinlärning endast är möjlig om båda de 

andra delarna i triangeln beaktas. Att triangel står på spetsen skulle då kunna innebära, om 

läsinlärningen endast fokuserar på ljud och bokstäver (Print) som finns i spetsen, och om de 

andra delarna som ingår i triangel (The context of learning samt Language/communication) 

inte ges någon uppmärksamhet, att den tidiga läsinlärningen lätt skulle kunna gå fel eftersom 

den delen då saknar förankring i tidigare erfarenheter samt i meningsfullhet. 

 

 

Figur 1. Triangels illustrerar vilka grundförutsättningar som krävs för att skriftspråket ska 

utvecklas optimalt och för att literacy ska uppnås, enlig Pumfrey och Reason (1991, s 60). 

 

2.4 Sociopolitiskt perspektiv 
Sociopolitiskt perspektiv har fokus riktat mot frågor om makt och jämlikhet. Inom detta 

perspektiv talas det om ”critical literacy” (Hall, 2003, s 175), ett synsätt som utmanar det 

förgivettagna i samhället och starkt förespråkar social jämlikhet med makt till alla. I det 
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sociopolitiska perspektivet är ingen kunskap neutral utan bygger på att verkligheten är 

konstruerad av någon grupps åsikter och representerar ett visst sätt att se på världen (Burr, 

2003). Hall (2003) skriver vidare att det är viktigt att göra barn/elever medvetna om språk och 

makt och menar därmed att literacy är politisk. Critical literacy och sociopolitiskt perspektiv 

sätter fokus på det som tas för givet i texter och försöker titta på det utifrån olika makt-

positioner. Att lära sig literacy, enligt sociopolitiskt perspektiv, handlar det om att förstå hur 

attityder och åsikter om världen skapas och manipuleras via språket, enligt Hall (2003). 

 

2.5 Sammanfattning 
De fyra literacyperspektiven bestående av; psykolingvistikt-, kognitivt-psykologiskt-, socio-

kulturellt samt sociopolitiskt perspektiv, som sammanfattats i bakgrunden, har beskrivit 

läsandets komplexitet. Dessa perspektiv bildar en övergripande teoretisk ram i analysen och 

tolkningen av det empiriska materialet. De utgör, som jag ser det, en relevant förankring till 

denna studie, som undersöker vilka diskurser om begreppet läsa som kommer till uttryck i 

enkäter och gruppintervjuer med förskoleklasslärare och lärare i årskurserna 1-3 samt i de 

individuella utvecklingsplanerna från höstterminen i årskurs 1. 
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3. Tidigare forskning 
 

I detta kapitel presenteras inledningsvis studier kring läsutvecklingen, därefter studier om 

övergångar mellan förskoleklass och årskurs 1 och till sist studier om professioner, special-

pedagogik och kollegialt lärande. Sökning av tidigare forskning har skett via bland annat 

Örebro universitet, DIVA (ett digitalt forskningsarkiv), Libris (gemensam katalog för svenska 

universitetsbibliotek), forskning utifrån intresseområdet samt forskningslitteratur utifrån dem. 

De nyckelord som använts är; språk-, läs- och skrivutveckling och/eller inlärning, literacy-

perspektiv, övergångar, professioner, specialpedagogik, scaffolding, schemateori samt 

diskurser och diskursordning. 

 

3.1 Läsutvecklingens olika faser 
Språket och läsandet, där skrivandet ingår som en given del, är främst kopplat till det psyko-

lingvistiska och det kognitiva-psykologiska perspektivet (Hall, 2003). Myrberg (2007) 

beskriver tre olika områden som bygger på varandra när det gäller läsning, vilka är 

talspråksplattformen, kodknäckarfasen och läsförståelseprocessernas betydelse. Dessa 

områdens innehåll beskrivs mer detaljerat nedan, där även andra forskare har fogats in. Trots 

att inte skrivandet har undersökts i denna studie har det fått ett eget stycke, eftersom skrivande 

initialt kan vara lättare (Hagtvet, 1997, 2004, Liberg, 2006, Taube, 2011) och därmed kan 

leda till läsande för vissa barn/elever.  

 

3.1.1Talspråksplattformen 

Talspråksplattformen domineras av det talade språket, där talspråksförståelsen, ordförrådet 

och att kunna använda språket på ett fungerande sätt utgör grunden, enligt Myrberg (2007). 

   För att barn/elever ska kunna börja läsa krävs att de har kunskaper om det talade språkets 

byggstenar så som fraser eller meningar, ord, morfem stavelser och fonem. Forskare talar om 

språklig medvetenhet (Hagtvet, 2012), som avser att barn/elever kan skifta uppmärksamhet 

från innehåll och funktion till språkets form. För att kunna identifiera den språkliga förmågan 

behöver man identifiera vart i utvecklingsprocessen barnet/eleven befinner sig. Det finns 

nivåer i språklig medvetenhet, enligt Hagtvet (2012) som refererar till Gomberts utvecklings-

modell vilken innefattar tidiga språkliga färdigheter, epilingvistisk kontroll, metalingvistisk 

medvetenhet samt automatiserade metaprocesser. Det första steget handlar om produktion och 
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att förstå det talade språket. Epilingvistisk kontroll rör barns/elevers språkliga säkerhet som 

kan visa sig i ett överordnat stavningsmönster som exempelvis gå – gådde. I denna fas kan 

barn/elever klappa stavelser och lära in rimramsor som slingor. När barn/elever har uppnått 

metalingvistisk medvetenhet kan de höra fel som gå och gådde, samt att de kan förstå och 

beskriva att ord rimmar eftersom de slutar på samma sätt. De kan också i denna fas till 

exempel ta bort och byta ur första ljudet i ett ord. Automatiska metaproceser har uppnåtts när 

de utan problem kan röra sig mellan vad ord betyder och till dess form. För barnet/eleven 

framstår talet som en helhet men när de börjar förstå och bli medveten om att språket kan 

delas upp i olika enheter, samt att varje bokstav har ett namn och att varje grafem kan kopplas 

till ett fonem, talar man om att de är fonologiskt medvetna. Detta utgör således en bro mellan 

talat och skrivet språk, menar Hagtvet (2012). Anders Arnqvist (1993) beskriver tre språk-

färdighetsnivåer som han anser är viktiga att känna till. Dessa är för det första, språkets form 

– fonologi, morfologi och syntax.  Den andra nivån är språkets innehåll – ordförråd och 

semantik samt för det tredje språkets användning – pragmatik. På liknande sätt beskriver 

Karin Taube (2011) språkets olika sidor där semantik är en av dem och som handlar om ords 

betydelse och ordkombinationer, vilket hör samman med ordförrådet. Morfologi är en annan 

sida och handlar om ords struktur och böjningsformer, där ord består av betydelsebärande 

delar – morfem, som kan härledas till stavelser. Den syntaktiska sidan styr ordningsföljd av 

ord, så om ordningsföljden ändras kan det påverka betydelsen i texten. Slutligen pekar Taube 

på den pragmatiska sidan som hör samman med i vilket sammahang språket används. Den 

pragmatiska sidan är extra viktigt när barn/elever ska skriva och förmedla ett budskap. Taube 

(2011) menar att språklig medvetenhet eller språklig uppmärksamhet är en mycket viktig 

faktor vid läs- och skrivinlärningen. Många barn/elever behöver systematisk undervisning för 

att förstå hur talspråk och skriftspråk korrelerar (Alatalo 2011), vilket för oss vidare in i 

kodknäckarfasen.  

 

3.1.2 Kodknäckarfasen 

Enligt Myrberg (2007) handlar kodknäckarfasen initialt om att barn/elever börjar identifiera 

att bokstäver symboliserar språkljud. Från fonologisk läsning övergår läsningen mer och mer 

till ortografisk läsning. Under denna period krävs mycket läsning för att öka läshastighet, öka 

ordförrådet och få genrekunskap. 

   Kodknäckarfasen förutsätter förmågorna i talspråksplattformen, som beskrivits ovan, vilka 

överlappar varandra. Läsning innefattar två komponenter, vilka är läsförståelse och avkodning 
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(Pressley, 2006). Avkodningen behöver automatiseras så att den mentala kraften kan 

fokuseras på läsförståelsen. Den lästekniska utvecklingen följer enligt Høien och Lundberg 

(2013) pseudoläsning, logografisk läsning, fonologisk läsning samt ortografisk läsning. 

Pseudoläsning kan liknas vid att barn/elever härmar vad en vuxen har läst många gånger och 

lär sig texten utantill. Logografisk läsning innebär att barnet/eleven kan läsa olika ord som 

helord, exempelvis logotyper som Coca Cola, sitt namn och även sina kamraters namn. En, 

ett, och, mamma samt pappa är högfrekventa ord som ofta används i tidig läsundervisning. 

Den fonologiska eller alfabetiska läsningen innebär att den alfabetiska koden är knäckt, vilket 

innebär en förståelse för att varje bokstav har ett tillhörande ljud och att dessa ljud kan ljudas 

samman till ord. Den ortografiska eller morfologiska läsningen innebär att läsningen övergår 

från att ljuda varje bokstav till att läsa ett kluster av bokstäver automatiskt som gör att texten 

kan delas upp i morfem. Høien och Lundberg (2013) skiljer därmed på logografisk och 

ortografisk ordbildsläsning, där logografisk ordbildsläsning syftar till att känna igen ett skrivet 

ord som ett fotografi medan ortografisk ordbildsläsning handlar om en snabb automatisk 

fonologisk avkodning. När barn/elever har uppnått automatisk fonologisk ordavkodning kan 

läsaren på allvar lägga sin energi på läsförståelsen. Detta benämner Myrberg (2007) läs-

förståelseprocessernas betydelse, i sin beskrivning av läsaren som trestegshoppare.  

    

3.1.3 Läsförståelseprocesserna 

När det gäller läsförståelseprocesserna förutsätter det att grunden, bestående av talspråksplatt-

formen och kodknäckarfasen, är lagd. Ordförråd, förförståelse och syntaktisk medvetenhet 

utgör fundamenten för en lyckad läsförståelseutveckling, menar Myrberg (2007). 

   Det finns ett starkt samband mellan läsförståelse och genrekunskap (Elbro, 2004), liksom 

det finns många likheter mellan att förstå det talade som det skrivna språket. Elbro skriver 

vidare att det är viktigt att hjälpa barn/elever aktivera sina bakgrundskunskaper, vilket görs 

innan en text börjar läsas, då i form av att rubriker och underrubriker läses. Därtill behöver 

läraren konstruera frågor som får barn/elever att, tillsammans med andra, resonera om textens 

innehåll. Att sedan låta dem sammafatta och återberätta textens innehåll ingår också i att 

undervisa om läsförståelse, enligt Elbro (2004). Palincsar och Brown (1984), har utvecklat en 

metod som kallas reciprocal teaching (RT), där läraren initialt modellerar för hur hon/han som 

expertläsare gör för att ta sig an texter. Läraren tänker högt och försöker på så sätt förmedla 

vad som händer inne i huvudet på en person som har läserfarenhet. Det bygger sedan på att 

barn/elever imiterar läraren, där de tilldelas expertläsarens olika mentala moment genom att få 
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olika roller av att förutsäga vad de tror texten kommer att handla om, ställa frågor vid 

oklarheter, reda ut oklarheter samt sammanfatta texten. Denna process, att imitera läraren, ska 

inte förväxlas med härmning som ren överföringsmodell, vilken Martin Ingvar (Ingvar & 

Eldh, 2014) relaterar till människors nätverk av spegelneuroner. Enligt Bruner (2002) är den 

modellering som förekommer i RT en ”byggnadsställning” (Bruner, 2002, s. 38), eller en 

stödstruktur (scaffolding) där de som lär sig är varandras stöd. 

 

3.1.4 Läsa och skriva- två sidor av samma mynt 

Skriva har av tradition skett senare under skoltiden, medan talet tillhört förskolan och läsa 

tillhört de första åren i skolan, uttrycker Hagtvet (2012). Hon menar att sättet att dela upp 

språket får många barn/elever att inte känna igen sig i de böcker som skolan erbjuder, 

eftersom de är så långt borta från barns/elevers verklighet. Hon skriver att LTG-metoden, 

läsning på talets grund, tillkom som en motreaktion till det ovan nämnda synsättet men på 

senare år har skriva sig in i läsningen blivit ett vedertaget begrepp, som Hagtvet (2012) 

härleder till Chomskys idéer. Alltmer finns argument för att se skriftspråksutvecklingen i ett 

helhetsperspektiv, där muntlig och skriftlig språkutveckling ses som två sidor av samma 

mynt, vilket kopplas till ”emergent literacy” (Hagtvet, 2004, s. 21). Fördelen med det 

spontana skrivandet, menar Hagtvet (2004), är att det tar avstamp i barns/elevers eget jag med 

tankar, känslor och behov eftersom det är deras erfarenheter som styr. Skrivning är på så sätt 

”multisensorisk” (Hagtvet, 2012, s. 80), på grund av att barnet/eleven är aktivt med flera 

sinnen. Dessutom ingår en social del i skrivandet, eftersom det oftast finns en mottagare. Det 

svårfångade talet och språkljuden blir mer handfasta när man uttalar ljudet och skriver ner 

dess tecken, enligt Hagtvet. Caroline Liberg (2006) nämner två olika sätt att lära sig att skriva 

och läsa på. Det första kallar hon syntes i analys (SIA), vilket hör samman med att barn/elever 

identifierar ords språkljud och skriver ner dem. Det andra området kallar hon analys i syntes 

(AIS), vilket hör samman med att läsa eller ljuda bokstavsljud för bokstavsljud, hålla dessa 

ljud i minnet och analysera vilket ord de representerar. Att skriva blir därmed en, relativt sett, 

enklare process eftersom barnet/eleven redan vet betydelsen av ordet som skrivs ner, dock 

kanske de själv inte kan läsa vad de har skrivit, uttrycker Liberg (2006).  
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3.2 Övergångar mellan förskoleklass och årskurs 1 
Det finns omfattande forskning om tidig språk-, läs- och skrivinlärning, som redovisats ovan, 

medan det jämförelsevis bara finns ett fåtal studier som rör förskoleklassen i relation till 

skolan. Sven Persson (SOU 2010:67) menar, angående frågan om förskoleklass som 

obligatorium, att det generellt finns ett underskott av svenska studier när det gäller övergångar 

mellan exempelvis förskoleklass och årskurs 1. 

   Terra incognita kallar Myndigheten för skolutveckling (2006) förskoleklassen, vilket 

innebär att den är ett ingemansland. Lina Lago (2013) har kommit fram till liknande resultat i 

sin avhandling där förskoleklassen beskrivs av både lärare och barn/elever som en mellan-

klass, vilket också avhandlingen heter. Lago beskriver att det mesta som görs i förskole-

klassen handlar om tid och en känsla av det som komma skall, vilket är att få börja i skolan. 

Förskoleklasslärarnas och barns/elevers fokus hamnade på ”vad skola är och vad elevskap kan 

innebära” (2013, s. 208). Lago menar dock att det på en av de undersökta skolorna fanns en, 

som hon kallar det, ny pedagogik som innehöll både skollika och förskolelika inslag. Denna 

nya pedagogik förekom endast i förskoleklassen men inte i årskurs 1. Med detta menar Lago 

att det finns två starka traditioner som behöver förvandlas till någonting nytt, för att förskole-

klassen ska bli en del av skolan som det var tänkt (Lago, 2013; Regeringen, 1996/97:112). 

   Helena Ackesjö (2010) har gjort två studier där den första studie handlar om hur 

yrkeskategorin förskoleklasslärare hamnar i ett gränsland mitt emellan förskola och skola. 

Förskoleklasslärare positionerar sig mellan förskola och skola och framhåller det unika med 

att vara lärare i förskoleklass. Detta gör de i ett försök att positionera sig emot skolan, vilket 

kan ha att göra med de historiska maktrelationer som råder mellan institutionerna, skriver 

Ackesjö. Denna positionering finns inte lika tydligt gentemot förskolan, vilket hon menar hör 

samman med det förhållningssätt förskola och förskoleklass har när det gäller sättet att arbeta, 

där de utgår från barnens intresse och nyfikenhet oavsett vilken institution de arbetar i. Detta 

behöver synliggöras så att förskoleklasslärarna görs till fullvärdiga medlemmar i skolan som 

institution, enligt Ackesjö (2010).  

   Ackesjös andra studie (2014) handlar om barns upplevelser av övergångar både mellan 

förskola till förskoleklass och mellan förskoleklass till skola. I den studien konstaterar 

Ackesjö hur viktigt det är med kommunikation och överlämningar mellan skolformerna, 

vilket krävs för att kunna konstruera den undervisningskontinuitet som barnen efterfrågar. Det 

är viktigt att kommunicera en ”röd tråd” (2014, s. 106) så att inte verksamheterna blir ett 

reproducerande av det som tidigare gjorts, utan blir utvecklande för barn/elever. Hon höjer ett 

varnande finger huruvida förskoleklassen ska bli den nya årskurs 1, eftersom det kan innebära 
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konsekvenser för barnen vid övergången mellan förskola och skola. Ackesjö (2014) skriver 

vidare att undervisningskontinuitet behöver beforskas mer, eftersom samhällstrenden går mot 

ökad bedömning av kunskaper på bekostnad av barns/elevers intresse, lust och nyfikenhet. 

Det kan i sin tur få negativa konsekvenser på barns/elevers inlärning, menar Ackesjö. 

      Carina Fast (2007) har undersökt hur barns/elevers erfarenheter av familjeliv och 

populärkultur togs till vara i skolan och skriver att ”Den traditionella läs- och skrivunder-

visningen inte bygger vidare på barnens vardagserfarenheter” (2007, s. 171). Fast utgår från 

ett literacyperspektiv och menar att skolan exkluderar vissa barns/elevers erfarenheter, medan 

andras kulturkapital tas tillvara fullt ut. Fast menar att skolan behöver lära sig ett tematiskt 

arbetssätt av förskolan medan förskolan kan lära sig skolans sätt att synliggöra lärandet. Att 

bejaka barns erfarenheter behöver inte innebära att skolan ska göra avkall på kunskaps-

fokuseringen, utan att det kan skapa tillfällen för barn/elever att dela med sig av sina 

erfarenheter. Undersökningen visade även att lärarna i årskurs 1 hade liten insyn i förskole-

klassens språkutvecklande arbete, vilket hade negativa konsekvenser på barns/elevers fortsatta 

utveckling, skriver Fast (2007). 

   Gunilla Sandberg (2012) har studerat förutsättningar för barns/elevers skriftspråkslärande 

och hur det specialpedagogiska arbetet är organiserat i förskoleklass och årskurs 1. I studien 

framkom att det inte fanns några arenor för djupare samarbete mellan förskoleklassen och 

skolan, eller ens intresse från lärarnas sida om vad som språkligt skett i förskoleklassen. 

Sandberg uttrycker sig ifrågasättande till aspekter som ”förberedelse” (2012, s. 176) i 

relationen mellan förskoleklass och skola, om det inte finns riktlinjer som tydliggör vad som 

skall förberedas. I studien påvisades bristande kontinuitet vad gäller läs- och skrivaktiviteter 

mellan förskoleklass och årskurs 1, vilket påvisar svag länkning mellan verksamheterna. 

Istället för att det blev en sammansmältning, dem emellan, fanns två parallella spår som var 

förankrade i skilda kulturer. Detta kopplar Sandberg samman med internationella under-

sökningar, som påvisar att svenska barns/elevers läs- och skrivförmåga sjunkit, och menar att 

det här finns potentiella arenor att arbeta förebyggande och möta läs- och skrivsvårigheter. 

Därmed menar hon att praktiken kring detta behöver utvecklas, som kan erbjuda demokratiskt 

deltagande och ett specifikt anpassat stöd till de barn/elever som har behov av det. 

   Marianne Skoog (2012) undersökte i sin studie om det fanns någon kontinuitet mellan 

förskoleklassens och skolans skriftspråkliga praktiker. Studien visade att de skriftspråkliga 

aktiviteter som fanns i förskoleklassen i stor utsträckning liknade skolans traditionella sätt att 

arbeta med läs- och skrivinlärning. Där fanns också tydlig uppdelning mellan lärarledda 

formella språkövningar och leken. Denna typ av aktivitet upprepade sig sedan i årskurs 1, 
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istället för att bygga på de kunskaper eleverna redan hade skaffat sig. Enligt Skoog medförde 

detta att vissa elever tappade motivationen, då arbetet med ljud och bokstäver inte erbjöd 

några utmaningar. 

 

3.3 Professioner, specialpedagogik och kollegialt lärande 
Professionaliseringsdebatten rör i stor utsträckning huruvida det finns ett gemensamt 

yrkesspråk eller inte. Begreppet profession omnämns i litteraturen som ”de fria yrkena” 

(Pettersen & Simonsen 2013, s. 9), de som har förtroendet att utföra uppgifter till samhällets 

förtjänst. Författarna skriver att läraryrket tillhör kategorin semiprofessioner, där spännings-

fältet ligger mellan kunskap som baseras på forskning och erfarenhetsbaserad omdömes-

förmåga. När det gäller lärare handlar semiprofessionen om att det utförda arbetet inte mäts på 

ett sådant sätt så att det kan kallas profession, enligt Pettersen och Simonsen (2013). 

   Enligt Persson (2007) finnas det en konflikt mellan lärargrupper, i det att specialunder-

visningen tar tid från den ordinarie undervisningstiden. Sett ur ett specialpedagogiskt 

perspektiv är det viktigt att dylika konfliker överbryggas så att barns/elevers eventuella läs- 

och skrivsvårigheter kan förebyggas, enligt Persson (2007) Sett ur professionaliserings-

synpunkt är det viktigt att överbrygga dessa konflikter, för öka statusen för professionerna 

(Pettersen & Simonsen, 2013) samt öka alla lärarkategoriers yrkesskicklighet (Alatalo, 2011).   

   Alatalo (2011) bedömer i sin studie lärares yrkesskicklighet, vilket görs utifrån hur de kan 

identifiera och beskriva läs- och skrivundervisning i årskurserna 1-3. Hon konstaterar, efter att 

ha gjort kunskapstest med lärare och speciallärare, att kompetensen är avgörande för om en 

lärare kan anses vara skicklig när det gäller att identifiera och förklara den tidiga läs- och 

skrivundervisningen. Resultaten i Alatalos studie visade att de lärare med en tidigare 

utbildning hade bättre kunskaper, vilket jämställdes med speciallärares kompetens, än de som 

hade en senare utbildning. För lärare med en senare utbildning rekommenderade Alatalo 

(2011) därför samarbete med speciallärare och specialpedagoger. 

   Catharina Tjernberg (2011), som har gjort två studier, menar i den första, att det behövs 

specifika kunskaper inom olika områden för att en lärare ska kunna möta alla barn/elever i en 

undervisningssituation, utifrån allas förutsättningar. Därför framhåller hon att det är extra 

viktigt med specialpedagogisk kompetens, vid eventuella utredningar av barns/elevers läs- 

och skrivsvårigheter. I en senare studie undersökte Tjernberg (2013), precis som Alatalo 

(2011), vilka farmgångsfaktorer som ligger till grund för just framgångsrik läs- och skriv-

undervisning. En av de bristfaktorer som Tjernberg (2013) såg i den studien var att lärare 
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saknade den pedagogiska gestaltningen mellan teori och praktik. Hon menar att lärare saknar 

reflekterandet kring undervisningspraktik och teori. Att förena teori och praktik har därmed 

ingått som en del av hennes studie, som hade en praxisorienterad ansats, där medvetande-

görande samtal ingått. Det har ökat interaktionen mellan teorin och praktiken för lärare, enligt 

Tjernberg, (2013). 
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4. Teoretisk förankring 

 

Den teori och metodologi som ligger till grund för denna undersökning är diskursanalys. 

Diskursanalysen har sina rötter i Michel Foucaults undersökning av hur vansinne har 

beskrivits genom olika tidsepoker (Boréus, 2013). Foucault avsåg att undersöka hur 

klassicismens människor formulerade sig och vad de menade med sina utsagor inom området 

(Foucault, 1983). Hans forskningsdesign hade strukturen av heterogenitets- eller olikhets-

diskurs, när han talade om förnuft och oförnuft. Att arbeta med olikhetsdiskurser på detta sätt 

öppnar upp för studier av ett bredare fält både vad gäller material men även tillvägagångssätt 

som rör arbetet och analyserna (Börjesson, 2003; Börjesson & Palmblad, 2007). 

Diskursanalysen har en konstruktivistisk utgångspunkt eftersom den har stort fokus på hur 

språket konstruerar världen. Tillsammans skapar människor världen som upprätthålls genom 

sociala aktiviteter, dessutom härstammar förståelsen från historien och kulturen (Burr, 2003). 

Det är diskursen i sig som är föremål för analysen, eftersom det aldrig går att nå verkligheten 

bakom diskurserna (Winther Jørgensen & Phillips, 2007). Inom diskursanalysen är teori och 

metod sammanlänkade, där synen på språkets roll i den sociala konstruktionen av världen är 

central. 

 

4.1 Diskurs 
Vad menas med diskurs? Enligt NE (2015) kommer ordet från latinets discu´rses som betyder 

kringlöpande (samtal/dryftning), men ”I filosofiska och besläktade sammahang kan ordet 

beteckna en helhet av sammanhängande uttryck, utsagor och begrepp, t.ex. den moraliska, den 

vetenskapliga eller den religiösa diskursen, eller formen hos en sådan helhet” (NE, 2015).  

 

Börjesson och Palmblad (2007) skriver att det som hamnar i fokus inom diskursanalysen är att 

samtidsinriktningen blir central. De menar att det är representationerna, eller det som fram-

träder, som görs till studieobjekt inte vad som ligger till grund för dem. Dock menar de att 

historiska jämförelser med fördel kan göras för att undersöka ”hur processerna går till när 

diskursiva ramar produceras” (2007, s. 13). Vidare skriver de att diskurser kan ge en finger-

visning om människors handlande, vilket kan inskränka handlingsutrymmet men även öppna 

nya möjliga vägar. De nya vägarna som öppnas kallar Mats Börjesson (2003) möjlighetsrum. 
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Börjesson och Palmblad (2007) skriver vidare att det finns stora och små diskurser, där den 

stora diskursen ligger på samhällsnivå och inte kan inskränkas till ett litet område utan är en 

företeelse som alla har en uppfattning om, medan de små diskurserna ligger på lokalnivå och 

handlar om att identifiera hur något definieras på ett specifikt ställe. Börjesson (2003) frågar 

sig hur stor en diskurs kan vara och vems den är, med hänvisning till Jonathan Potter skriver 

han vidare att det är möjligt att använda analytiska verktyg för att i de stora diskurserna 

”urskilja vilka schabloniserande teman som tycks vara gångbara i olika miljöer” (Börjesson, 

2003, s 171). Den aspekt forskaren ska vara observant på är att inte teoristyrningen av det 

empiriska arbetet blir för stark, uttrycker Börjesson (2003). 

   Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips (2007) tolkar och presenterar tre riktningar 

inom diskursanalysen, för att bidra med en struktur till detta breda fält. Den första är diskurs-

teori, vilken är inspirerad av Ernesto Laclau och Chantal Mouffe. Den andra riktningen är 

kritisk diskursanalys, där författarna i stor utsträckning presenterar Norman Faircloughs idéer. 

Den tredje riktningen är de socialkonstruktionistiska förhållningssätt till diskursanalys som 

utvecklats inom socialpsykologin och kallas diskurspykologi. Där hänvisar författarna främst 

till Ludwig Wittgensteins filosofi. Dessa tre riktningar presenteras nedan samt ett integrerat 

diskursperspektiv- en kombination av alla tre riktningarna, vilket Winther Jørgensen och 

Phillips förespråkar. Andra forskares röster finns insprängda i de olika riktningarna. 

    

4.1.1 Diskursteori 

Det som Winther Jørgensen och Phillips (2007) kallar diskursteori har sina rötter i Laclau och 

Mouffes politiska teorier som bygger på marxismen och strukturalismen/poststrukturalismen, 

vilket även Malin Wreder (Börjesson & Palmblad, 2007) presenterar. Laclau och Mouffe har 

dekonstruktion av texter som mål för att utveckla teorier på en politisk nivå medan de inte 

erbjuder så många praktiska redskap för textnära diskursanalyser, enligt Winther Jørgensen 

och Phillips (2007). Laclau och Mouffe har inspirerats av strukturalistisk lingvistik som 

bygger på språkets struktur och det konkreta språkbruket. Vissa begrepp i deras teori kräver 

förtydliganden, vilket görs mer ingående på sidan 28. Diskurs beskrivs som en fixering av en 

viss betydelse inom ett område, eller en domän. Alla tecken i en diskurs är moment som dels 

är fixerade och samtidigt skiljer sig åt på ett bestämt sätt. Diskursen fastställs utifrån dessa 

moment och bildar nodalpunkter. Detta medför en uteslutning, eller tillslutning, enligt Laclau 

och Mouffe. För att slutna diskurser ska kunna påverkas letar man därför efter element, vilket 

är lösa trådar som inte fått sin slutgiltiga mening fixerad. Dessa element vidareutvecklar 
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teorier, enligt Laclau och Mouffe. Winther Jørgensen och Phillips skriver att de ”uppfattar 

diskursteorin så att makt och politik är två sidor av samma sak…” (2007, s. 45). Laclau och 

Mouffe beskriver kollektiv identitet och gruppbildning utifrån subjekt och vilka positioner 

subjektet kan inta, som de kallar subjektspositioner. Med subjektspositioner menar de att vi 

uppför oss utifrån de förväntningar som vissa positioner förväntar sig av oss. Om det i en 

diskurs visar sig att vissa positioner inte hamnar i uppenbara konflikter med andra positioner 

har en hegemoni uppstått, en bestämd diskurs kan då framstå som sann. Vissa påståenden om 

världen, som uppfattas som sanningar har då ”naturaliserats” (Börjesson, 2003, s. 152), de är 

till och med så självklara att de är onödiga att tala om. I diskursteorin är antagonism 

hegemonins motsats vilket utgör grunden, där nya riktlinjer för socialt handlande initieras 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2007). 

 

4.1.2 Kritisk diskursanalys 

Kritisk diskursanalys ”ställer upp teorier och metoder för att teorietiskt problematisera och 

empiriskt undersöka relationerna mellan diskursiv praktik och social och kulturell utveckling i 

olika sociala sammanhang” (Winther Jørgensen & Phillips, 2007, s. 66). Den riktningen har 

samhälls- och maktkritiskt inriktning och tillskrivs språkvetare i Storbritannien (Boréus, 

2013), medan Winther Jørgensen och Phillips (2007) mest hänvisar till Norman Fairclough. 

Detta eftersom de menar att han har den mest utvecklade teorin och metoden för forskning om 

kommunikation, kultur och samhälle, inom det kritiskt diskursanalytiska fältet. Detta kallar 

Fairclough för diskursordning som innefattar både struktur och praktik. Winther Jørgensen 

och Phillips anger fem gemensamma drag för denna inriktning vilka är: 

      1. Sociala och kulturella processer och strukturer har en delvis lingvistisk-diskursiv karaktär.  

      2. Diskurs är både konstituerande och konstituerad. 

      3. Språkbruk ska analyseras empiriskt i det sociala sammanhanget. 

      4. Diskurs fungerar ideologiskt. 

      5. Kritisk forskning (2007, s. 67ff). 

 

Sammanfattningsvis, utifrån dessa punkter, kan sägas att kritisk diskursanalys har till uppgift 

att för det första undersöka hur talat/skrivet språk (innefattar även bilder) skapar den sociala 

världen, vilket innefattar både sociala identiteter och sociala relationer. För det andra har 

diskurs ett dialektiskt förhållande till sociala dimensioner, de bidrar till att forma och 

omforma sociala strukturer och processer men även spegla dem. För det tredje görs i denna 
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inriktning lingvistiska textanalyser av hur språket används i sociala sammanhang. Den fjärde 

aspekten rör hur kritisk diskursanalys ser det som sin uppgift att bidra till sociala förändringar 

mot mer jämlika maktförhållanden i de kommunikativa processerna och samhället. Till sist 

menar författarna att kritisk diskursanalys inte gör anspråk på att vara politiskt neutral, utan 

snarare att den genom ett kritiskt angreppssätt har ett politiskt engagemang.  

   Analysmetoderna som utvecklats för kritisk diskursanalys behandlar tre nivåer- textens 

nivå, den diskursiva praktiska nivån samt den sociala praktikens nivå. Analys på textens nivå 

kan gälla ordval och ordföljd men fokus kan även ligga på vad som sägs explicit- vad som är 

tydliggjort eller implicit - vad som är oklart. På diskursiv praktisk nivå undersöks hur texter 

och diskurser påverkar varandra och hur praktiken skrivs fram och manifesteras. Den sociala 

praktikens nivå analyserar diskursen i ett socialt sammanhang (Boréus, 2013). Winther 

Jørgensen och Phillips (2007) benämner detta som Faircloughs tredimensionella modell, en 

analytisk ram, eller diskursordning, se figur 2. Textanalysen fokuserar på de formella drag 

som framträder i texten som skapar diskurser och olika lingvistiska genrer. I spannet mellan 

texten och den sociala praktiken framträder den diskursiva praktiken, vid språkanvändandet, 

texten formar och formas av den sociala praktiken. Det är dessa förbindelser som den kritiska 

diskursanalysen vill kartlägga så som sociala- identiteter och relationer samt kunskap- och 

betydelsesystem, menar Winther Jørgensen och Phillips (2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Faircloughs modell, fritt tolkat ur Winther Jørgensen och Phillips (2007, s. 74).   

 

4.1.3 Diskurspsykologi 

Diskurspsykologi bygger på socialkonstruktionistiska förhållningssätt som utvecklats inom 

socialpsykologin och ifrågasätter kognitiv psykologi. Den kognitiva psykologin menar att 

jaget är ”en autonom, avgränsad enhet med en uppsättning autentiska karakteristika” (Winther 
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Jørgensen & Phillips 2007, s. 99), vilket diskurspsykologin motsätter sig. Denna riktning har 

därmed stort fokus på jaget och identiteten, sett ur ett socialkonstuktionistiskt perspektiv och 

avvisar därmed att identiteten är fast utan att den snarare är diskursiv. Att tala blir därmed 

som att skapa en identitet, enligt diskurspsykologer och Winther Jørgensen och Phillips, och 

identitet skapas genom att positionera sig inom diskursen. Inom denna riktning är reflexivitet 

av stor betydelse, vilket innebär att forskaren använder sina egna teorier på den egna 

forskningspraktiken. Reflexiviteten gäller även maktrelationen mellan forskaren och 

informanten där övervägande görs kring maktasymmetrin och vetenskaplig kunskap ses 

därmed som produktiv. Som metod är det brukligt att använda både halv- och ostrukturerade 

intervjuer och om ostrukturerad intervju används kan fokus ligga på den sociala interaktionen, 

där det är informanterna som styr intervjuns riktning. Även inom diskurspsykologin används 

olika teman för att koda materialet in i en teoretisk ram, men där finns ett stort intresse att 

även hitta nya teman. För att komma igång med analysen kan forskaren leta efter krispunkter, 

vilket speglar konflikter mellan olika diskurser. Ett annat sätt kan vara att leta efter pronomen, 

vilket kan tyda på en förskjutning från en subjektsposition inom en viss diskurs till en annan. 

Winther Jørgensen och Phillips (2007) belyser vissa problem med denna riktning i förhållande 

till forskningsvaliditet. De menar att undersökningar tarvar en analysram med förklaringskraft 

samt att resultat ska ge nya förklaringar till det undersökta, som diskurspsykologin sägs sakna. 

 

4.1.4 Ett integrerat diskursperspektiv 

Diskurs beskrivs i alla tre riktningarna i huvudsak som en fixering av betydelsen inom ett 

givet område (Winther Jørgensen & Phillips, 2007). Författarna ger förslag på ett integrerat 

diskursperspektiv där de olika riktningarnas positiva egenskaper används. De förespråkar att 

den diskursordning, som presenteras i kritisk diskursanalys ovan med de tre nivåerna, används 

som en ram för diskursanalysen eftersom den är intresserad av att studera förändringar. 

Genom att använda en diskursordning som ram för undersökningen kan en rad diskurser 

analyseras, synliggöra vilka diskurser det råder strid om respektive vad som tas förgivet samt 

synliggöra hur spridningen av diskurerna ser ut inom diskursordningen. Författarna före-

språkar att diskurs används som ett analytiskt begrepp, eller storhet, som forskare ”lägger 

över” (2007, 137) verkligheten för att skapa en ram för sin undersökning. 
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4.1.5 Studiens diskursordning och diskursperspektiv 

En diskursordning utifrån kritisk diskursanalys, med strikta ramar, som Winther Jørgensen 

och Phillips (2007) förespråkar, motsätter sig Börjesson (2003). Detta eftersom han uttrycker 

en oro kring en alltför stark teoristyrning. En analysram med förklaringskraft som Winther 

Jørgensen och Phillips (2007) menar ger nya förklaringar till det undersökta och som 

diskurspsykologin sägs sakna, är det Börjesson (2003) anser utgör diskuranalysens kärna. 

Med detta menar han att om det finns alltför strikta ramar och dominerande diskurser av ett 

bestämt slag, finns risk att ”allt vi ser klibbar fast vid en sådan perception” (2003, s 172).  

   Vad diskursanalysen ska uträtta i denna studie är i första hand att identifiera om de diskurser 

som framträder bland förskoleklasslärare och lärare, kring begreppet läsa, liknar varandra 

eller skiljer sig åt, i foucaultiansk och diskurspsykologisk anda. Detta för att identifiera hur 

”möjlighetsrummet” (Börjesson, 2003, s. 175) ser ut och om det finns någon subjekts-

förskjutning, från en diskurs till en annan. Den ram som används, för att analysera den 

textproduktion som finns i studien härrör från diskursteorin, vilken ger förslag på att i texten 

identifiera tecken, moment, nodalpunkter samt element. Med inspiration från kritisk 

diskursanalys har även begreppen implicit- vad som är oklar samt explicit- vad som är 

tydliggjort, använts. Detta finns utförligare beskrivet under analysprocess. 

   Diskurspsykologiska drag kan även skönjas i förhållningssättet, där reflexiviteten kring 

maktrelationen varit ett önskemål att uppnå. Där finns en medveten tanke kring det egna 

engagemanget och deltagandet i den undersökta diskursen, som inte kan förbises, tillika den 

diskurs som denna textproduktion bidrar till. En diskussion kommer att föras om hur detta kan 

ha påverkat analysprocessen, men även hur deltagandet i diskursen kan användas för att 

utveckla reflektionsarenor kring de sociala aktiviteterna rutiner och dokumentation och om 

hur barns/elevers läsutveckling kan förmedlas vid överlämningar. Detta kan även gynna 

professionaliseringsprocessen men i första hand barns/elevers språk-, läs- och skrivutveckling. 
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5. Metod 
 

I följande kapitel presenteras först studiens genomförande, urval och empiriska material. 

Därefter redovisas metodtriangulering samt analysprocessen. Slutligen finns resonemang 

kring studiens giltighet och forskningsetiska överväganden.  

   Börjesson (2003) menar att insamlandet av empirin föregås av en ”intrig” (2003, s. 175), 

vilket i denna studie skulle kunna härledas till en önskan om en fördjupad förståelse kring hur 

förskoleklasslärare och lärare i årskurserna 1-3 konstituerar begreppet läsa. Varför fokus 

hamnade på begreppet läsa hör samman med att det kanske alltför ofta benämns mycket 

förenklat trots att så många parametrar ingår. För att få en bredare bild av de diskurser som 

framträder kring begreppet läsa, vid övergångar mellan förskoleklass och årskurs 1, har 

därmed flera insamlingsmetoder används i form av enkäter, gruppintervjuer samt individuella 

utvecklingsplaner. 

 

5.1 Studiens genomförande, urval och empiriska material 
Studien är genomförd på en F-9 skola i en storstadskommun, med runt 1000 barn/elever. Det 

empiriska materialet består av enkäter, gruppintervjuer samt individuella utvecklingsplaner. 

Initialt gick en förfrågan ut till tre biträdande rektorer, om de kunde distribuera enkäten till F-

3 enheterna på sina skolor. Två av dem svarade på mejlet och lovade att göra ett utskick. Inga 

enkäter inkom, så en fjärde skola tillfrågades. På den skolan skickades enkäten ut till 20 

lärare. Av dem inkom 11 enkäter, varav fyra enkäter från förskoleklasslärare. Därefter har 

fyra förskoleklasslärare och fem lärare tillfrågats om de ville delta i gruppintervjuer. Den 

första gruppen utgjordes av fyra personer - två förskoleklasslärare och två lärare från års-

kurserna 1-3. Den andra gruppen, efter återbud av två förskoleklasslärare, utgjordes av tre 

lärare där två av dem har F-3 kompetens. Dessa intervjuer har spelats in på band och den del 

som innehöll reflektioner över enkätsvaren har transkriberats. Rektor tillfrågades om tillåtelse 

att få studera individuella utvecklingsplaner (IUP:er), som skrivits på höstterminen i årskurs 

1, för att undersöka hur lärare identifierar och skriver fram vart elevers läsning befinner sig, 

vad som ska utvecklas och hur det ska stimuleras. Tillgängliga dokument blev 90 stycken.  
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5.1.1 Urval 

Urvalsprocessen har fungerat utifrån subjektivt urval (Denscombe, 2009), för både förskole-

klasslärarna och lärarna. Detta innebär att informanterna som tillfrågats har valts utifrån om 

de arbetar i förskoleklass eller som lärare i årskurserna 1-3. På den skola som förskoleklass-

lärare och lärare i årskurserna 1-3 har definierat och beskrivit begreppet läsa i enkäterna, är 

det rektorn och de själva som gett sitt bifall till deltagandet. Detsamma gäller för grupp-

intervjuerna. Åtkomst till IUP:erna har beviljats av rektor. 

 

5.1.2 Enkät 

Enkäter eller frågeformulär, som Denscombe (2009) kallar dem, ska vara korta och koncisa 

för att fokusera studiens mål och syfte. Enkäten (bilaga 1) i denna studie var mycket kort, 

eftersom den endast innehöll en fråga, som var öppen och fokuserade på att informanten med 

egna ord skulle beskriva begreppet läsa. Nackdelar med öppna frågeställningar, som 

Denscombe uttrycker det, rör att informanter kan uppfatta det som tidskrävande, eftersom det 

tarvar mer tankemöda samt att de rådata som framkommer är mer omfattande att analysera för 

forskaren. Detta till trots är det snarare det som utgjort grunden för studies diskursanalytiska 

metod, där frågans öppenhet skapat grundläggande förutsättningar för undersökningen. De 

diskurser som framträdde vid enkätsvaren har sedan uppmärksammats vid gruppintervjuerna. 

  

5.1.3 Gruppintervju 

Gruppintervjuer kan användas vid diskursanalys, där interaktionen mellan människor sätts i 

centrum (Börjesson & Palmblad, 2007). Denna typ av intervjuer, som kan vara halv- eller 

ostrukturerade och ha ett specifikt tema, kan också kallas för ”fokusgrupper” (Denscombe, 

2009, s 237; Kvale & Brinkmann, 2009, s 166), där moderatorns roll är att stödja grupp-

interaktionen. Den baseras på ett tema som gruppdeltagarna har liknande erfarenheter av och 

på samma sätt, som Börjesson och Palmblad (2007) menar, riktas uppmärksamheten mot 

interaktionen för ett givet tema. Enligt Denscombe (2009) används minifokusgrupper relativt 

ofta i småskalig forskning, där tre till fyra deltagare ingår. Han rekommenderar en tidsåtgång 

på en och en halv till två timmar, medan tidsramen för denna studie varit cirka 45 minuter, 

vilket berodde på att informanterna inte kunde avvara mer tid. Denscombe skriver vidare att 

innehållet i gruppintervjuer ofta används för att utveckla frågeformulär, medan det omvända 

är gjort i denna studie där enkätsvaren till viss del utgjort grunden för teman i gruppintervjun. 

Det är viktigt att etablera en teoretisk förståelse för det tema som ska undersökas i en intervju, 
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en bas där den nya kunskapen ska inlemmas (Kvale & Brinkmann, 2009). Utifrån att ha 

kategoriserat enkätsvaren i nodalpunkterna, har grundläggande kunskaper erövrats om hur de 

olika lärarkategorierna beskriver begreppet läsa. De svar som inom diskursteorin benämns 

som element har informanterna i gruppintervjuerna (bilaga 2) fått reflektera kring, där fokus 

på analysen legat på likheter och skillnader samt hur olika subjektspositioner framträdde. 

Förutom det har också de sociala aktiviteterna rutiner och dokumentation, där barns/elevers 

läsutveckling förmedlas vid överlämningar mellan förskoleklass och årskurs 1, fokuserats.   

 

5.1.4 Dokument- individuella utvecklingsplaner 

Dokument kan ses som ett alternativ till frågeformulär/enkäter, intervjuer och observationer, 

enligt Denscombe (2009). Dessa benämner han med ett samlingsnamn som skriftliga källor. 

Det kan utgöras av statspublikationer och officiell statistik. De har vissa karaktäristika vilket 

gör dem auktoritativa/trovärdiga, objektiva eller opartiska och faktabaserade ”som det inte 

kan råda några oklarheter om” (Denscombe, 2009, s. 295). Skolverket (2009) skriver att den 

individuella utvecklingsplanen ska innehålla en tydlig utvärdering, vilket är en förutsättning 

för att kunna identifiera utvecklingsområden och stödja elevens utveckling. De tre områden 

som IUP:erna fokuserar på i årskurs 1 är: Var är vi? Vart ska vi? samt Hur gör vi? De har 

analyserats utifrån diskursteorins nodalpunkter samt subjektspositioner. 

 

5.1.5 Metodtriangulering 

Triangulering innebär att man ser på saker ur flera perspektiv (Denscombe, 2009) och har sitt 

ursprung i trigonometrin för att kunna lokalisera en punkt utifrån två redan kända positioner. 

Inom samhällsvetenskaplig forskning används det snarast som ett metaforiskt begrepp, då för 

att se på en företeelse ur olika synvinklar. Genom att göra metodtriangulering, i denna studie, 

har avsikten varit att få syn på hur begreppet läsa beskrivs av lärarkategorierna i enkäter, vilka 

diskurser som framträder kring de sociala aktiviteterna rutiner och dokumentation och hur 

barns/elevers läsutveckling förmedlas vid överlämningar, i gruppintervjuerna, samt vilka 

diskurser som framträder kring begreppet läsa i IUP:erna, på höstterminen i årskurs 1. 

 



27 
 

5.2 Analysprocess 
Precis som rubriken initierar har studiens analys varit en process där de analytiska verktyg 

som använts är en kombination av olika diskursperspektiv. Socialkonstruktionism (Burr, 

2003), Focaults idéer och diskurspsykologin är mest representativ för de egna tankarna om 

hur språk konstruerar världen, vilket också diskurspsykologerna själva, enligt Börjesson, 

(2003) påstår är grundtankarna med diskursanalysen. I analysprocessen har likheter och 

skillnader i enlighet med Foucaults tankar om heterogenitets- eller olikhetsdiskurser varit 

utgångspunkten, men för att undersöka hur de olika lärarkategorierna beskriver begreppet läsa 

har stort fokus legat på textens nivå och de analysverktygen som härstammar från diskurs-

teorin. I diskursteorin analyseras text utifrån det som Laclau och Mouffe (Winther Jørgensen 

& Phillips, 2007) benämner som tecken, moment, nodalpunkter samt element, vilket också 

utgör den första analysfasen.  

   I den andra analysfasen har de diskurser som framträtt, utifrån nodalpunkterna och 

elementen, analyserats utifrån likheter och skillnader i diskurserna kring de sociala 

aktiviteterna rutiner och dokumentation samt vilka subjektspositioner som framträtt. Subjekts-

positioner, som omnämns både inom diskurspsykologin så väl som diskursteorin, utgör sedan 

det möjlighetsrum Börjesson (2003) talar om. I detta möjlighetsrum ligger de aspekter som 

ger öppningar men även tillslutningar, som behöver beaktas vid utvecklandet av praktiken 

(Börjesson (2003). 

 

5.2.1 Första analysfasen 

I enlighet med vad kritisk diskursanalys förespråkar har teorier ställts upp för att belysa 

begreppet läsa. Eftersom det ingår många delar i att kunna läsa valdes den diskursteoretiska 

förankringen initialt utifrån Myrbergs (2007) tre områden- talspråksplattformen, kodknäckar-

fasen och läsförståelseprocesserna, som utgör nodalpunkter, vilka i stor utsträckning kan 

härledas till sociolingvistiskt och kognitivt-psykologiskt perspektiv på literacy. Analysen av 

texterna i enkäterna samt två av frågeställningarna i IUP:erna har genomförts med hjälp av de 

diskursteoretiska begreppen tecken, moment, nodalpunkter samt element. Vid analysen av de 

två första frågeställningarna i IUP:erna (tabell 3, s. 40) upptäcktes att det fanns dokument som 

helt sakande utsagor eller där utsagorna var så vagt formulerade så att de inte kunde kopplas 

till diskursteorins benämning tecken. Två rubriker i tabell 3 benämns därför Implicit och 

Nivåer. Begreppen som omnämnts i den första analysfasen, presenteras under rubriken 

element. 
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5.2.1.1 Tecken 

Det som i diskursteorin benämns som tecken är utsagor som exempelvis inte har så distinkt 

formulering. Dessa tecken kan hamna både i en nodalpunkt eller få funktionen av ett element. 

Det kan vara exempelvis ”få ihop ett ord”, som har kategoriserats under nodalpunkten kod-

knäckarfasen, eftersom det underförstått handlar om att barn/elever ska ljuda ihop bokstavs-

ljud till ett ord. Eller uttalanden som till exempel ”förståelse är mycket djupare än så” och 

”det är magiskt att få en medlemsbiljett till läsklubben”. Dessa typer av uttalanden har 

kategoriserats som element, eftersom det vill komma under och bakom själva begreppet läsa, 

trots att läsförståelse uttrycks i uttalandet. 

 

5.2.1.2 Moment 

Det som beskrivs som moment i denna studie är det som har en tydlig beskrivning och som 

direkt kan sammankopplas med en av de tre nodalpunkterna- talspråksplattformen, kod-

knäckarfasen samt läsförståelseprocesserna. Det kan till exempel vara ”avkodning”, ”koppla 

fonem till grafem” och ”knäcka koden”. Alla de tre exempelsvaren har kategoriserats in i 

nodalpunkten- kodknäckarfasen, medan exempelvis ”språkets prosodi” har kategoriserats in i 

nodalpunkten- talspråksplattformen. 

 

5.2.1.3 Nodalpunkter 

Precis som kritisk diskursanalys förespråkar, att skapa teorier för diskursanalysen, har 

Myrbergs (2007) tre områden- talspråksplattformen, kodknäckarfasen och läsförståelse-

processerna fått utgöra teorin för att beskriva begreppet läsa i denna studie. Myrbergs tre 

områden har tillskrivits auktoritet som nodalpunkter för kategoriseringen, dessa kan även 

kallas diskurskategorier. Där kan en utsaga representeras av olika forskningsbegrepp som 

ingår i den nodalpunkten. Detta kan, i denna studie, utgöras av både tecken och moment. De 

uttalanden som ligger utanför dessa nodalpunkter får då rollen som element. Element är lösa 

trådar som inte fått sin slutgiltiga fixering (Winther Jørgensen & Phillips, 2007).  

 

5.2.1.4 Element 

Det som enligt diskursteori är det mest intressanta, som ska föra utvecklingen framåt, är de 

lösa trådarna, vilka kallas element. Dessa element är det som inom diskursanalysen utgör de 

nya möjliga vägarna, eller de möjlighetsrum som öppnas (Börjesson, 2003).  Efter att första 
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analysfasen påbörjats observerades att det i enkätsvaren fanns utsagor som inte kunde 

härledas till någon av de beskrivna nodalpunkterna- talspråksplattformen, kodknäckarfasen 

eller läsförståelseprocesserna. Dessa element benämns utifrån utsagorna och fungerar som 

rubriker i tabell 1. De presenteras vidare i andra analysfasen. Vid analysen av IUP:erna 

konstaterades att utsagor helt saknades eller hade en alltför vag formulering för att ens kunna 

härledas till diskursteorins benämning tecken. Med anledning av detta har de begrepp som 

används inom kritisk diskursanalys använts, vilka är implicit- vad som är oklart och explicit- 

vad som är tydliggjort.  De rubriker som används i tabell 3 är Implicit- en oklar formulering 

som inte gick att tolka eller förstå, samt Nivåer- utsagor som hänvisar till en nivågradering. 

 

5.2.2 Andra analysfasen 

Under första analysfasen upptäcktes alltså att det fanns utsagor i enkäterna som inte kunde 

kategoriseras in i nodalpunkterna, vilka utgör enkätsvarens element. I resultattabell 1 finns 

därför två nya rubriker eller kategorier som upprättades vid enkätanalysen. I enkäterna 

benämns de lust/motivation och vuxna. De nodalpunkter, som beskrivits utifrån Myrbergs tre 

områden ingår i stor utsträckning från psykolingvistiskt och kognitivt-psykologiskt perspektiv 

på literacy, medan informanternas utsagor kring lust/motivation och vuxna kunde härledas till 

sociokulturellt och sociopolitiskt perspektiv (Vygotsky, 1978; Pumfrey & Reason, 1991; 

Bruner, 2002; Hall, 2003) på literacy. Utifrån enkätsvaren (se tabell 1) framträdde en bild av 

hur lärarkategorierna definierade begreppet läsa. I gruppintervjuerna fick de därför reflektera 

och resonera om vad likheterna och skillnaderna kunde bero på. I den andra analysfasen har 

därmed interaktionen mellan informanterna fokuserats, på likheter och skillnader i diskursen 

utifrån de sociala aktiviteterna rutiner och dokumentation och hur barns/elevers läsutveckling 

förmedlas samt vilka subjektpositioner som där framträtt. När det gäller IUP:erna har den 

tredje frågeställningen (se tabell 4) analyserades utifrån andra analysfasen, eftersom den 

frågeställningen rörde hur undervisningen bäst skulle stödjas. Rubrikerna är; läsa hemma, eget 

intresse, anpassningar och lärare. Subjektspositioner och möjlighetsrum kan identifieras 

utifrån de diskurser som har framträtt i alla undersökningsmetoder. 

 

5.2.2.1 Subjektspositioner och möjlighetsrum 

Subjektspositioner och möjlighetsrum är det som, utifrån de diskurser som synliggjorts i 

studien, kommer att ge indikationer om vad som kan utvecklas i praktiken. Begreppet 

subjektspositioner (Winther Jørgensen & Phillips, 2007), som presenterades i avsnittet 
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diskursteori syftar till att klargöra skillnader mellan olika perspektiv. Genom att använda 

begrepp som subjektspositioner läggs fokus på den plats eller de möjligheter som ges inom en 

viss diskurs, där diskurser skapar sina egna subjekt. I sammanhanget lyfts begrepp som 

hegemoni och antagonism fram (Winther Jørgensen & Phillips, 2007), vilket syftar till att 

belysa om diskursen är tillsluten eller öppen. I en foucaultiansk ansats försöker diskurs-

analysen synliggöra hur reglerna ser ut i möjlighetsrummet, i form av likheter och skillnader. 

Utifrån subjektsförskjutning inom diskursen kan det öppna sig möjlighetsrum som ger 

förutsättningar att utveckla praktiken, menar Börjesson (2003).  Likheter och skillnader i 

diskursen samt vilka subjektspositioner och möjlighetsrum som synliggjorts i studie, har 

utgjort grunden i den andra analysfasen och kommer att lyftas i resultatdiskussionen. 

 

5.3 Studiens giltighet 
Inom samhällsvetenskaperna har begrepp som reliabilitet, validitet och generaliserbarhet fått 

en upphöjd position (Kvale & Brinkmann, 2009). Reliabilitet syftar till att undersökningar ska 

vara stabila och inte slumpartade. Validitet eller giltighet innebär att undersökningen mäter 

det den säger att den vill mäta. Begreppen härstammar från kvantitativ forskning och baseras 

på mätningar, vilket innebär att undersökningen ska kunna återupprepas och ge likartade 

resultat vid nästa undersökningstillfälle. I ett kvalitativt forskningssammanhang och i 

synnerhet i ett diskursanalytiskt sammanhang behandlas reliabilitet, validitet och generaliser-

barhet på ett något annorlunda sätt. Börjesson (2003) målar upp en bild av att diskursanalys 

kan fungerar som en berättelse eller ett drama, där forskaren är regissören. Han menar att det 

inte finns någon given sanning, inom diskursanalysen, som kan göra anspråk på de ovan 

nämnda kvantitativa begreppen. ”Den [dramatiseringen] kan alltid kontrasteras mot någon 

annan berättelseform och intrig” (2003, s. 166). I den bemärkelsen handlar diskursanalysen 

snarare om att arrangera fakta för att uppnå begriplighet, medan Winther Jørgensen och 

Phillips (2007) föreslår analysramarna från kritisk diskursanalys, för att stärka validiteten och 

reliabiliteten. Det kan därmed utgöra en risk att välja diskursanalys som undersöknings-

metod, om valet av analysverktyg inte faller på den kritiska diskursanalysens modell, i 

förhållande till reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. I det att å ena sidan försöka 

”problematisera själva essensen i en företeelse” (Börjesson, 2003, s. 19), genom att försöka 

hitta gemensamma och/eller skilda kategorier som blir representativa och klargörande, och å 

andra sidan peka på resultat som kan utveckla praktiken. Trots riskerna med de nämnda 

faktorerna är ambitionen att utmana den stora diskursen läsa, genom heterogenitets- eller 
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olikhetsdiskurser (Foucault, 1983) och genom de analysverktyg som diskursteorin (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2007) erbjuder, för att genom de diskurser som framträder skapa 

mening, sammanhang och förståelse, som Börjesson (2003) uttrycker det. Reflexivitet blir 

därmed en viktig faktor att förhålla sig till, i synnerhet eftersom jag i egenskap av lärare ingår 

i de diskurser som undersöks. Valet att göra metodtriangulering härrör därför från en önskan 

om en mer mångfasetterad bild av de diskurser som framträder bland lärarkategorierna, kring 

begreppet läsa och hur barns/elevers läsutveckling förmedlas vid övergångar mellan förskole-

klass och årskurs 1, vilket kan öka studiens validitet och reliabilitet. Generaliserbarhet torde 

inte bli aktuellt med tanke på studiens karaktär och småskalighet. 

 

5.4 Forskningsetiska överväganden 
Vetenskapsrådets (2011) rekommendationer har legat till grund för de etiska överväganden 

som gjorts. Vad gäller informationskravet har informanterna informerats om studiens syfte 

samt möjligheter att ta del av den när det är klar. Rörande samtyckeskravet har informanterna 

blivit informerade om att de kan dra sig ur om de ångrar sin medverkan samt dementera 

uttalanden som gjorts under intervjuerna. Alla i studien har fått löfte om att vara anonyma så 

att konfidentialitetskravet skall uppfyllas, vilket innebär att kommuner, respektive skola samt 

informanterna själva inte ska kunna identifieras i texten. Informanterna har fått information 

om nyttjandekravet, vilket innebär att enkäter, intervjuer samt de individuella utvecklings-

planerna endast ska användas för denna studie och att de förstörs när arbetet är godkänt. 
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6. Resultat  
 

I detta kapitel presenteras resultatet av den diskursanalys som genomförts. Resultaten kommer 

här nedan att delas upp var för sig. Diskurserna utifrån enkätsvaren presenteras först i tabell 1, 

med nodalpunkterna/diskurskategorierna och elementen. Därefter följer gruppintervjuerna och 

de diskurser som framträdde kring de sociala aktiviteterna rutiner och dokumentation och hur 

barns/elevers läsutveckling förmedlas vid överlämningar samt reflektioner kring enkätsvaren. 

Sist presenteras diskurserna kring begreppet läsa i IUP:erna, utifrån nodalpunkterna eller 

diskurskategorierna samt elementen och subjektspositioner. 

 

6.1 Första analysfasen- diskurser utifrån enkäterna 
De resultat som framkom i den första analysfasen av enkäterna presenteras i tabell 1 nedan, 

där de olika nodalpunkterna/diskurskategorierna- talspråksplattformen, kodknäckarfasen och 

läsförståelseprocesserna, finns representerade. Begreppen återfinns i sociolingvistiskt och 

kognitivt-psykologiskt perspektiv (Hall, 2003; Liberg, 2006; Myrberg, 2007 m.fl.) på literacy.  

   Under första analysfasen upptäcktes att det dock fanns utsagor i svaren som inte kunde 

tillskrivas de tre nämnda nodalpunkterna eller diskurskategorierna. Inom diskursteorin 

(Winther Jørgensen & Phillips, 2007) benämns de, lösa trådar som inte fått sin slutgiltiga 

fixering, för element. De element utgjorde lösa trådar i denna studie var utsagor som handlade 

om lust och motivation samt de vuxnas insatser i förhållande till hur de kan stödja 

barns/elevers lust och motivation. De kan härledas till sociokulturellt och sociopolitiskt 

perspektiv (Vygotsky, 1978; Pumfrey & Reason, 1991; Bruner, 2002; Hall, 2003; Pressley, 

2006 m.fl.) på literacy. Enligt Pumfreys och Reasons (1991) literacytriangel hamnar dessa 

utsagor i den bredaste delen av triangeln som de kallar The context of learning, vilket de 

menar handlar om barns tidigare erfarenheter, förväntad lust och känsla av kompetens, 

arbetsinsats i förhållande till meningsfullhet samt delade upplevelser.  

 

I tabell 1 finns representationer av nodalpunkterna eller diskurskategorierna- talspråksplatt-

formen, kodknäckarfasen, läsförståelseprocesserna (Myrberg, 2007) samt de element som fått 

namn av lust/motivation och vuxna (Pumfrey & Reason, 1991). I tabell 1 benämns lärarna, i 

årskurserna 1-3, L 1-7 medan förskoleklasslärarna benämns F 1-4. Varje informants uttalande 

inom respektive kategori är markerat med ett x.  
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Respondenter Lust/Motivat. Talspråkspl. Kodknäckarf. Läsförståelse Vuxna 

L 1   xx xx  

L 2 x xx  xxxxxxxxxxxxxx  

L 3 xx xxx xxxxxx xxxxxxxx  

L 4  xx xxxx xxx  

L 5 x  xxxx xxx  x 

L 6 xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx 

L 7 xx xxx xxxx xxxxxx xx 

F 1 xxxxxxx x xxxxx  xx 

F 2 x xxx xx  xx 

F 3 xxx xxxxxxxxx xxxxx  x 

F 4 xx xxx xxxx  x 

 

Tabell 1. Tabellen visar förskoleklasslärares och lärares likartade/skilda diskurser kring begreppet 

läsa.  

 

Av tabellen framgår att de mest framträder diskurserna bland lärare, vad gäller att beskriva 

och definiera begreppet läsa, hamnar kring talspråksplattformen, kodknäckarfasen och läs-

förståelseprocesserna. Bland förskoleklasslärarna framträder likartade diskurser kring tal-

språksplattformen, kodknäckarfasen, men där finns också diskurser som rör lust/motivation 

och de vuxnas insatser för att barn/elever ska känna lust och motivation. Dessutom talar för-

skoleklasslärarna, i enkäterna, inte om läsförståelse. 

 

6.2 Andra analysfasen- likheter och skillnader i diskursen 
De likheter i diskurserna som framträder bland lärarna i årskurserna 1-3 är att de allra flesta 

har uttalat sig om talspråksplattformen, kodknäckarfasen och läsförståelseprocesserna. Fem av 

dem har med både en teknisk sida av tala, läsa och förstå samt formuleringar som handlar om 

tolkningar av språket på ett djupare plan där en lärare poängterar läsandet som en viktig del av 

identitetsskapandet, vilket påminner om förskoleklasslärarnas diskurs.  

   Det finns vissa skillnader i lärarnas diskurser där två lärare inte har några uttalanden rörande 

lust och motivation samt en vuxen som stöd för lärandet. Tre av sju lärare har däremot med 

utsagor som kan härledas till diskurser om en vuxen som stöd för lärandet. Två informanter 

har uttryckt en mer tekniskt diskurs kring tala, läsa och förstå. En av dem har inte heller med 

några uttalanden som kan härledas till diskursen som rör talspråksplattformen, som en del av 

läsandet. En av lärarna har inte med varken tecken eller moment som kan kategoriserar in i 

diskursen kodknäckarfasen, men resonerar mycket kring tolkning, känsla och medvetenhet 
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kring olika genrer. Bland lärarna finns en viss grad av antagonism, där diskursen bland lärarna 

har med både diskurser som kan härledas till nodalpunkter men också till viss del kan härledas 

till diskursen om både lust/motivation och de vuxnas insatser i förhållande till att stödja 

barns/elevers lust och motivation. 

   Förskoleklasslärarna verkar vara en homogen grupp och deras enkätsvar vad gäller att 

beskriva begreppet läsa rör vad förskoleklasslärarna gör tillsammans med barnen/eleverna. 

Alla fyra har beskrivit talspråksplattformen och kodknäckarfasen, alla har också uttryckt lust 

och motivation samt sitt eget deltagande i aktiviteterna kring förskoleklassbarnen. Det som 

skiljer deras uttalanden från lärarnas är att ingen av dem har tagit med varken tecken eller 

moment som kan härledas till nodalpunkten läsförståelseprocesserna samt att de verkar vara 

ense om att de vuxna har en stor betydelse för barns/elevers utveckling, i förhållande till 

lärarnas utsagor. En förskoleklasslärare har uttryckt i texten att ”tekniken kommer i andra 

hand, först kommer den vuxnes ansvar att hjälpa barnet att hitta viljan att vilja läsa”. 

Diskursen bland förskoleklasslärare, utifrån enkätsvaren, tyder på en hög grad av hegemoni. 

   Mot slutet av den andra analysfasen gick tankegångarna i två huvudspår om de diskurser 

förskoleklasslärare respektive lärare i årskurserna 1-3 uttryckte kring begreppet läsa. Även 

fast förskoleklasslärarna uttryckt att talspråksplattformen och kodknäckarfasen är delar som 

ingår i begreppet läsa, fanns mer framträdande diskurser av vuxenstödet kring arbetet med 

barnens motivation och lust, i förhållande till lärarnas utsagor. I linje med de fyra literacy-

perspektiven skulle diskursrepresentationerna kunna indelas på följande sätt, se tabell 2. 

 

Förskoleklasslärare Lärare årskurserna 1-3 

Sociokulturellt och sociopolitiskt perspektiv Psykolingvistiskt och kognitivt-psykologiskt 

perspektiv 

Gruppfokus Individfokus 

Lust och motivation 

Vuxenstöd 

(Talspråksplattformen) 

(Kodknäckarfasen)  

Talspråksplattformen 

Kodknäckarfasen 

Läsförståelseprocesserna  

(Lust och motivation) 

(Vuxenstöd) 

 

Tabell 2. De olika lärarkategoriernas utsagor presenteras utifrån literacyperspektiven, vilka 

inte är renodlade och därför som står andra utsagor inom parentes.  
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Förskoleklasslärarnas diskurs kring de vuxnas betydelse för barns/elevers känsla av lust och 

motivation kan tyda på en diskurs som härrör från ett sociokulturellt och/eller sociopolitiskt 

synsätt på literacy. Lärare i årskurserna 1-3 har däremot diskurser som i högre grad rör 

tekniska beskrivningen av begreppet läsa, vilket skulle kunna tolkas som om den diskursen 

kan härledas till psykolingvistiskt och kognitivt-psykologiskt perspektiv på literacy. 

 

6.3 Diskurser utifrån intervjuerna 
Gruppintervjuerna var två till antalet och blev olika i sammansättningen sinsemellan, eftersom 

förutsättningarna ändrades. Tanken var att grupperna skulle innehålla två representanter från 

varje lärarkategori, vilket det var i den första gruppen. Den andra gruppens deltagare bestod 

av tre lärare, varav två av dem också var/är förskollärare. En av dem hade följt en grupp från 

förskoleklass upp i årskurs 1. I intervjuerna har inte den första analysfasens nodalpunkter 

fokuserats, dock har enkätsvarens resultat funnits med som ett tema i gruppintervjun. De är 

analyserade utifrån andra analysfasen, där likheter och skillnader i diskurserna har fokuserats, 

utifrån de sociala aktiviteterna rutiner och dokumentation och hur barns/elevers läsutveckling 

förmedlas vid överlämningar, tillika subjektspositioner och möjlighetsrum. Intervjuresultaten 

presenteras utifrån diskurser om respektive diskussionstema och båda gruppernas utsagor 

presenteras under varje rubrik. Under rubrikerna subjektspositioner sammanfattas de diskurser 

som framträtt i gruppintervjuerna, under respektive grupp, tillika de möjlighetsrum som 

framträtt. 

 

6.3.1 Diskurser om rutiner vid överlämningar 

En övergripande diskurs som framträder i den första gruppen, som bestod av två förskole-

klasslärare och två lärare i årskurserna 1-3, är en avsaknad av sociala aktiviteter som rör 

rutiner. Detta skapar en erfarenhets- och önskediskurs som utgör en sammanflätad berättelse 

om vad som tidigare fungerat bra och önskemål om vad som borde finnas. Erfarenhets-

diskursen innefattar flera moment i form av en formell överlämning med screeningmaterial, 

där läsutvecklingen dokumenteras, och uppföljning i årskurs 1 av förskoleklassläraren. Till 

önskediskursen hör en vidareutveckling av det som beskrevs i erfarenhetsdiskursen, framför-

allt gällande uppföljning i årskurs 1 där förskoleklasslärare vill stödja barns/elevers läs-

utveckling och visa lärarna det språkutvecklande arbetssättet som funnits i förskoleklassen. 

   En övergripande diskurs som framträder i den andra gruppen, som bestod av tre lärare i 
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årskurserna 1-3 varav två med förskollärarutbildning, är en avsaknad av sociala aktiviteter 

som rutiner för att förmedla barns/elevers läsutveckling, trots att de säger att det finns rutiner 

på skolan. Diskursen som därmed framträder handlar till stor del om en önskediskurs- vilka 

rutiner som är önskvärda men främst vilken dokumentation som ska ingå, som beskriver 

barns/elevers läsutveckling. 

 

6.3.2 Diskurser om dokumentation av barns/elevers språk-, läs- och skrivutveckling 

Den övergripande diskurs som framträder i den första gruppen, är avsaknad av sociala 

aktiviteter i form av bedömningsdokumentation som följer barns/elevers läsutveckling vid 

överlämningar, trots att förskoleklasslärarna beskriver en portfolio som följer barns/elevers 

skrivutveckling från förskoleklass till årskurs 1. Den diskursen skulle kunna kallas 

omedvetenhetsdiskurs, eftersom de inte talar om portfolio som ett bedömningsinstrument för 

läs- och skrivutveckling och inte heller kan argumentera för det. Dock skapas antagonism 

mellan de olika lärarkategorierna, när lärarna i årskurserna 1-3 föreslår bedömningsdokument, 

för att följa barns/elevers läsutveckling, som Nya språket lyfter (Skolverket, 2011b) samt God 

läsutveckling (Lundberg & Herrlin, 2014). Önskediskurser om bedömningsdokumentation 

som borde följa barns/elevers läsutveckling mellan förskoleklass och årskurs 1 utgörs därmed 

av en tudelad diskurs, lärarkategorierna emellan. 

   Den diskurs som synliggörs i den andra gruppen handlar också om en brist på sociala 

aktiviteter i form av bedömningsdokumentation, som följer barns/elevers läsutveckling vid 

övergången mellan förskoleklass och årskurs 1. Därmed blir en erfarenhets- och önskediskurs 

synlig som rör olika screeningmaterials fördelar, vid förmedling av barns/elevers läs-

utveckling, vilket hör ihop med deltagarnas positiva erfarenheter. En önskediskurs som de 

också uttrycker rör behov av att få veta hur det språkutvecklande arbetssättet sett ut i förskole-

klassen, som de menar utgör en viktig del av dokumentationen, kring barns/elevers läs-

utveckling. De bedömningsdokument som nämns, för att kunna följa läsutvecklingen, är God 

läsutveckling (2014), Bornholmsmodellen (Lundberg, 2007) och LUS (Sundblad, Allard & 

Rudqvist, 2001). 

 

6.3.3 Diskurser om enkätsvaren 

Den övergripande diskursen, i den första gruppen, kring lärarkategoriernas olika enkätsvar 

hamnar i en idealiserande diskurs kring förskoleklassens språkutvecklande arbetssätt. Där 
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talet om skillnader mellan förskoleklass och årskurs 1 hamnar på en politisk nivå, där 

informanterna belyser personaltäthet, arbetsbelastning samt styrning av skolan. Vad gäller 

förskoleklasslärarnas tal om läsförståelseprocesserna i relation till kodnäckarfasen liknar den 

en omedvetenhetsdiskurs, eftersom det sker en sammanblandning om vad som ingår i 

Myrbergs (2007) områden. 

   Den diskurs som synliggörs i den andra gruppen kan kallas omedvetenhetsdiskurs, eftersom 

lärarna i årskurserna 1-3 anser att förskoleklasslärarna är omedvetna och därmed gör en 

sammanblandning av vad som kan tänkas ingå i läs- respektive hörförståelse. De är heller inte 

medvetna om att de själva inte kommenterar enkätsvaren, som rörde barns/elevers lust och 

motivation samt de vuxnas insatser, för att främja barns/elevers läsutveckling. 

 

6.3.3.1 Sammanfattning av diskurser, subjektspositioner och möjlighetsrum - grupp 1 

Utifrån den första gruppintervju, som bestod av två förskoleklasslärare och två lärare för 

årskurserna 1-3, kommer här nedan en sammanfattning av de framträdande diskurserna vid 

gruppintervjuerna, tillika subjektspositioner och möjlighetsrum. 

   Diskurserna utifrån den sociala aktiviteten rutiner präglades av avsaknad av dem. Detta 

skapade erfarenhets- och önskediskurser, kring vad som hade fungerat tidigare respektive vad 

lärarkategorierna önskade sig, vilket rörde hur barns/elevers läsutveckling borde förmedlas. 

Erfarenhets- och önskediskurserna var sammanflätade med varandra, där förskoleklasslärares 

uppföljning i årskurs 1 avsåg att stödja barns/elevers läsutveckling samt lärarnas insyn i det 

språkutvecklande arbetssättet från förskoleklassen. 

   Diskurserna utifrån den sociala praktiken dokumentation präglas av en omedvetenhets-

diskurs och antagonism. Omedveten i det avseendet att förskoleklasslärarna först säger att 

ingen dokumentations finns kring barns/elevers läsutveckling, för att sedan beskriva en form 

av portfolio som följer barns/elevers skrivutveckling från förskoleklass till årskurs 1. 

Antagonism i bemärkelsen av att olika diskurser framträder kring lärarkategoriernas olika syn 

på bedömning och dokumentation, när bedömningsdokument som kartlägger barns/elevers 

läsutveckling, förs på tal av lärarna. 

   Diskurserna om enkätsvaren präglas av en idealiserande diskurs och en omedvetenhets- 

diskurs. Lärarna uttrycker en idealiserande diskurs kring förskoleklassens språkutvecklande 

arbetssätt i relation till personaltäthet och organisation i skolan. Därmed hamnar diskursen på 

en politisk nivå. Förskoleklasslärarnas tal om läsförståelse som jämställs med kodknäckar-

fasen ger antydan om en omedvetenhetsdiskurs.  
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De subjektspositioner som kan skönjas utifrån de synliggjorda diskurserna i den första 

gruppen är att förskoleklasslärarna vill ta ett större ansvar för barns/elevers läsutveckling även 

i årskurs 1. De vill hjälpa barn/elever känna igen sig i sina nya miljöer samt ge lärarna insyn i 

det språkutvecklande arbetssättet i förskoleklassen. Förskoleklasslärarna uppvisar en 

omedvetenhetsdiskurs kring dokumentationen av barns/elevers läs- och skrivutveckling samt 

vid reflektionen kring läsförståelsen och kodnäckarfasen. Subjektspositionerna framträder 

tydligast vid talet om bedömningsdokumentation, där antagonism uppstår, där talet om 

bedömningsdokument och portfolio ställs mot varandra. En av lärarnas idealiserande diskurs 

kring förskoleklassens språkutvecklande arbetssätt, vid reflektioner om enkätsvaren, innebar 

att den antagonism som fanns, kring bedömningsdokumentationen, neutraliserades. 

   Möjlighetsrummet som öppnas för grupp 1 rör den antagonism som framträdde gällande 

dokumentationen av barns/elevers läs- och skrivutveckling samt för den omedvetenhets-

diskurs som förskoleklasslärarnas tal om portfolio synliggjorde. Önskediskursen om att för-

koleklasslärarna vill ta ett större ansvar för läsutvecklingen vid övergångar mellan förskole-

klass och årskurs 1 visar på en subjektsförskjutning som öppnar möjlighetsrum, vilken kan 

utveckla praktiken. 

 

6.3.3.2 Sammanfattning av diskurser, subjektspositioner och möjlighetsrum– grupp 2 

Utifrån den andra gruppintervju, som bestod av tre lärare för årskurserna 1-3 där två av dem 

har förskollärarkompetens, kommer här nedan en sammanfattning av de framträdande 

diskurserna vid gruppintervjuerna tillika subjektspositioner och möjlighetsrum. 

   Diskurserna utifrån den sociala aktiviteten rutiner präglades av en avsaknad av dem, trots att 

säger att de finns. Det som därmed blir förhärskande blir önskediskursen, där samtal om vilka 

rutiner som borde finnas, för att förmedla barns/elevers läsutveckling, snabbt övergår i vilken 

dokumentation de anser behöver följa barns/elevers läsutveckling vid övergångar mellan 

förskoleklass och årskurs 1. 

    Diskurserna kring den sociala aktiviteten dokumentation präglas av avsaknad av den-

samma. Detta innebär att samtalet hamnar i en önske- och erfarenhetsdiskurs, där önskemål 

om vilka bedömningsdokument, för att följa barns/elevers läsutveckling, som borde finnas 

samt vilka dokument som erfarenhetsmässigt har fungerat bra. En annan önskediskurs som 

framträder är att få veta hur det språkutvecklande arbetssättet sett ut i förskoleklassen, vilket 

de menar utgör en viktig del av dokumentationen, kring barns/elevers läsutveckling. 

   Diskurserna om enkätsvaren präglades av omedvetenhetsdiskurs i den bemärkelsen att de 
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ansåg att förskoleklasslärarna var omedvetna om skillnader mellan hör- och läsförståelse. De 

var också omedvetna om att de själva inte reflekterat över sina egna resultatsvar i enkäterna. 

   De subjektspositioner som framträdde i den andra gruppen hade en stark koppling till den 

hegemoni som rådde. De var helt eniga kring vilka sociala aktiviteter i form av rutiner och 

bedömningsdokument som borde finnas för att kunna följa barns/elevers läsutveckling vid 

överlämningar samt det önskade samarbetet med förskoleklasslärarna, vilket de också ansåg 

som en viktig del av dokumentationen av barns/elevers läsutveckling. Den omedvetenhets-

diskurs som framträder, gällande förskoleklasslärarnas oförmåga att definiera skillnaden 

mellan hör- och läsförståelse samt avsaknad av egna reflektioner kring enkätsvaren kan 

möjligen höra samman med den hegemoni som fanns inom gruppen. Trots hegemonin sker en 

subjektsförskjutning i sättet de ser på förskoleklasslärarnas deltagande i årskurs 1, som de 

dessutom menar utgör en form av dokumentation kring barns/elevers läsutveckling. 

   Möjlighetsrummet som öppnas för grupp 2, trots den hegemoniska tillslutningen, utgörs av 

den önskediskurs som innefattar båda de sociala aktiviteterna rutiner och dokumentation. Den 

önskediskursen uttrycker att förskoleklasslärares deltagande i årskurs 1 inte enbart blir en 

social aktivitet i form av en rutin utan även utgör en del av dokumentationen av barns/elevers 

läsutveckling. Detta för att som lärare bli medvetandegjord om hur arbetet kring språklekar 

sett ut i förskoleklassen. 

 

6.4 Diskurser utifrån de individuella utvecklingsplanerna 
De individuella utvecklingsplanerna, som var 90 till antalet, är indelade i tre frågeställningar. 

De första två frågeställningarna är analyserade utifrån första analysfasens nodalpunkter eller 

diskurskategorier. De är; Var är vi? – identifiering av läsutvecklingen och; Vart ska vi? - den 

fortsatta läsutvecklingen. Den tredje frågeställningen som är; Hur gör vi? - hur 

undervisningen ska stödja läsutvecklingen, har analyserats utifrån den andra analysfasen- 

subjektspositioner och möjlighetsrum. De presenteras tillsammans på grund av läsbarheten. I 

den första analysfasen har fokus legat på nodalpunkterna- talspråksplattformen, kodknäckar-

fasen och läsförståelseprocesserna. I första analysen fanns utsagor som inte kunde placeras i 

nodalpunkterna, vilka utgör element. En rubrik benämns utifrån begrepp som är lånade från 

kritisk diskursanalys- Implicit samt Nivåer, på grund av utsagornas karaktär. Nivåer står inom 

parentes och ingår i Implicit, de är oklara. I tabell 3 presenteras de 90 IUP:erna utifrån; Var är 

vi?- identifieringen av läsutvecklingen och; Vart ska vi?- den fortsatta läsutvecklingen. I 

tabell 4 presenteras; Hur gör vi?- hur undervisningen ska stödja läsutvecklingen. 
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IUP – 90 st Implicit (Nivåer) Kodnäckarfasen Läsförståelse 

Var är vi? 54 (25, nivåer) 31 5 

Vart ska vi? 54 (25, nivåer) 17 19 

 

Tabell 3. Var är vi? visar elevens läsutveckling på höstterminen i årskurs 1. Vart ska vi? visar de nya 

mål som är uppsatta för läsutvecklingens forsskridande. Implicit avser diffusa/oklara beskrivningar.  

Parentesen runt Nivåer betyder att de även ingår under rubriken Implicit, eftersom de beskriver en 

nivågradering som är omöjlig att tolka. 

 

IUP – 90 st Läsa hemma Eget intresse Anpassningar  Lärare 

Hur gör vi? 58 21 8 3 

 

Tabell 4. Hur gör vi? visar hur läsutvecklingen ska stödjas. Rubrikerna är framtagna utifrån 

utsagorna i IUP:erna.  

 

6.4.1 Var är vi? 

Av de 90 IUP:er som analyserades saknade 54 av dem explicit nulägesbeskrivning. Av dessa 

54 hade 25 av dem en nulägesbeskrivning utifrån en nivågradering. Av de 36 IUP:erna som 

hade explicit nulägesbeskrivning hade 31 av dem både tecken och moment som kunde 

härledas till kodknäckarfasen och fem av dem som kunde härledas till läsförståelseprocessen.  

 

6.4.2 Vart ska vi? 

När det gällde den fortsatta läsutvecklingen hade 48 av 90 IUP:er samma mål för alla 

barn/elever både vad gäller läsning och skrivning, vilket var elva mål för att läsa respektive 

sex mål för att skriva. Dessa kategoriserades som implicita mål, eftersom de representerar alla 

mål för årskurs 1. Det fanns även två som inte hade några mål alls samt fyra som innehöll 

”träna”, ”sluta att störa” och ”hålla pennan”. Av de 54 som inte hade explicita mål för 

läsandet var det 25 som hade en fortsatt läsutveckling uttryckt i en nivågradering, förutom 

målen för årskursen. De ingår under rubriken Implicit. Av de 36 återstående dokumenten hade 

17 av dem fokus på den fortsatta läsutvecklingen inom ramen för kodnäckarfasen, där läsa 

och skriva ingick som två parallella delar, medan 19 hade fokus på att läsa och förstå texter, 

vilka kategoriserades under läsförståelseprocessen. 
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6.4.3 Hur gör vi? 

När det gäller den tredje frågeställningen- hur undervisningen ska stödja barn/elevens 

utveckling, står det i 58 av 90 dokument att detta ska ske genom att de ska läsa hemma och att 

21 av dem ska få jobba utifrån eget intresse. I de resterande 11 dokumenten återfinns åtta där 

det står att skolan ska göra olika anpassningar, tre där läraren ska påminna och/eller informera 

samt annan skolpersonal ska kopplas in.  

 

6.4.4 Sammafattning av IUP- resultat, diskurser, element samt subjektspositioner 

Sammafattningsvis kan sägas, rörande nulägesbeskrivningen, att lite mer än 1/3 (36 stycken) 

av IUP:erna kan härledas till två av nodalpunkterna, vilka var kodknäckarfasen och läs-

förståelseprocesserna. Nästan 2/3 av dem (54 stycken) saknade explicit nulägesbeskrivning, 

där 25 av dem beskrev läsutvecklingen utifrån en nivågradering som var omöjlig att tolka för 

en oinvigd person. Gällande den fortsatta utvecklingen handlar det om samma andel (36 

stycken) som kan härledas till de ovan nämnda nodalpunkterna, men där det går att se att 

större andel (19 stycken) av barns/elevers läsutveckling ska fokuseras på läsförståelse-

processerna, medan några (17 stycken) fortsatt behöver utveckla kodknäckarfasen. I området 

som beskriver hur läsutvecklingen ska stödjas skrev lärarna i nästa två tredjedelar (58 

stycken) av IUP:erna att den fortsatta läsutvecklingen bäst kunde stödjas genom att 

barn/elever läser hemma, medan det i 21 av dokumenten stod att deras eget intresse skulle 

föra läsutvecklingen framåt. 

   De mest framträdande diskurserna, tillika elementen, är avsaknad av både explicit nuläges-

beskrivning av elevens läsförmåga samt explicita förslag på vidare läsutveckling. Därtill 

kommer diskursen om att läsutveckling ska stödjas genom att barn/elever läser hemma, samt 

via barns/elevers arbete i skolan utifrån eget intresse.  

   De subjektspositioner som framträder utifrån IUP:erna är att barn/elever själva tillsammans 

med hemmet bär ansvaret för läsutvecklingen, förutom för de barn/elever (21 stycken) vars 

läsutveckling ska ske i skolan och stödjas utifrån det egna intresset. En hög grad av hegemoni, 

eller tillslutning, har synliggjorts i IUP:erna, vad det gäller barns/elevers läsutveckling. 

   Möjlighetsrummet utifrån subjektspositionerna utgörs av att barns/elevers läsutveckling ska 

stödjas via deras eget intresse, att arbetet kring identifiering och att sätta upp nya mål för 

barns/elevers läsutveckling behöver utvecklas samt att stödet för det behöver ske i skolan.  

   De övergripande subjektspositionerna som synliggörs utifrån undersökningsmetoderna 

skulle kunna illustreras på följande sätt: A – subjektspositioner utifrån enkäterna visar att 
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lärarkategorierna besitter alla fyra literacyperspektiv, vilka kompletterar varandra. B – 

subjektspositioner utifrån gruppintervjuerna visar att lärarkategorierna önskar få tillstånd ett 

fungerande samarbete vid övergångar mellan förskoleklass och årskurs 1, där barns/elevers 

läsutveckling ska kunna följas både i de sociala aktiviteterna rutiner samt i dokumentationen. 

C – subjektspositioner utifrån IUP:erna visar att barn/elever och hemmet ska stödja läs-

utvecklingen. Om A och B samvarierar skapas möjlighetsrum för att utveckla C (se figur 3). 

 

  A           B

      

      

      

                   C 

    

Figur 3 illustrerar det möjlighetsrum som studiens subjektspositioner synliggjort. Subjektspositioner 

som synliggörs i A och B kan stimulera utvecklingen kring barns/elevers läsutveckling i C. 

  

 

 

Läsa 
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7. Diskussion 
 

I detta kapitel kommer både metod- och resultatdiskussion att föras och därtill kommer 

förslag till vidare användningsområden och forskning att presenteras. Kapitlet avrundas med 

avslutande reflektioner. 

  

De diskurser som framkommit i studien kommer strax att sättas i relation till den ”intrig” som 

Börjesson (2003, s 175) menar utgör grunden för insamlandet av empirin. Som tidigare 

presenterats i studien har syftet varit att hitta det som framträder i form av likartade eller 

skilda diskurser om begreppet läsa, bland förskoleklasslärare och lärare i årskurserna 1-3. 

Detta för att som speciallärare kunna bli medveten om vilka diskurser som framträder och hur 

eventuella läs- och skrivsvårigheter på så sätt skulle kunna förebyggas utifrån de subjekts-

positioner och möjlighetsrum som synliggörs. För att ringa in diskurser kring begreppet läsa 

just vid överlämningar fanns också intresse av att se vilka diskurser som kom till uttryck kring 

de sociala aktiviteterna rutiner och dokumentation, som följer barns/elevers läsutveckling vid 

överlämningar mellan förskoleklass och årskurs 1. Diskurser utifrån IUP:er, på hösten i 

årskurs 1, har haft för avsikt att synliggöra vilka diskurser som framträder där, så att  

barns/elevers läsutveckling inte uteblir eller avstannar (Fast, 2008 m.fl.). Detta kan i sin tur 

både öka måluppfyllelsen för barn/elever som ska inleda sin läsutveckling samt främja 

lärarkategoriernas professionaliseringsprocess. 

 

7.1 Metoddiskussion 
Som tidigare skrevs i studiens giltighet finns det många parametrar att ta hänsyn till vid valet 

av diskursanalys. Ursprungsidén med diskursanalysen för denna studie var Foucaults (1983) 

struktur av heterogenitets- eller olikhetsdiskurs, rörande hur förskoleklasslärare och lärare i 

årskurserna 1-3 beskriver begreppet läsa. Trots Börjessons (2003) resonemang kring riskerna 

med alltför stark teoristyrning valdes diskursteorins verktyg för att analysera texterna. Detta 

samt att uppmärksamma vilka subjektspositioner och möjlighetsrum som framträtt, har till 

viss del begränsat formatet på studien. 

   Begränsad är också mina erfarenheter av denna typ av studier och med anledning av det 

finns troligtvis många förgivettagna diskurser som förbisetts. Den diskursram som valdes för 

textanalysen, med de fixerade nodalpunkterna, skvallrar om detta. Den innefattade endast två 
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av de presenterade literacyperspektiven (Hall, 2003 m.fl.), med fokus på individnivå, medan 

de element som framträdde fanns inom de perspektiv som mer betonar grupprocesserna och 

samspelet med de vuxna. Dock har det gjort mig uppmärksam på diskursanalysens förtjänster. 

   När det gäller val av metoder fanns en inledande tanke om att göra kvalitativa intervjuer 

med de olika lärarkategorierna var för sig. Pilotintervjuer gjordes med både en förskoleklass-

lärare och en F-3 lärare. Dessa motsvarade dock inte förväntningarna som fanns om att kunna 

identifiera skilda eller likartade diskurser kring begreppet läsa och därmed väcktes intresset 

för gruppintervjuer. Till detta fanns också en förhoppning om att få in ett stort antal enkäter 

från de olika lärarkategorierna, där de själva fick beskriva begreppet läsa, vilket till viss del 

gick om intet. Trots att mängden enkäter inte blev så omfattande som önskats har de ändå gett 

grundläggande insikter om vilka diskurser som framträtt. De individuella utvecklingsplanerna 

blev ett alternativ som stod till buds, för att undersöka vilka diskurser som synliggörs där och 

vad som dokumenteras av lärarna i dem på hösten i årskurs 1. Min uppfattning kring 

metodtrianguleringen är att den bidrog till att synliggöra diskurserna och de möjlighetsrum 

som figur 3 illustrerar, utifrån subjektspositionerna som kom till uttryck i de olika metod-

undersökningarna. 

   Det finns inga ambitioner på generaliserbarhet, dock åberopar studien både tillförlitlighet 

och trovärdighet, vilket metodtrianguleringen bidragit med, samt att det relativt väl går att 

följa analysprocessen. Om studien kan tillföra en något differentierad dimension till annan 

forskning blir den således kumulativ (Esaiasson, Gilijam, Oscarsson & Wägnerud, 2012), 

vilket skulle kännas som en ära. Är den dessutom reflexiv (Börjesson, 2003), om teorierna i 

studien använts på ett sådant sätt så att den egna praktiken ifrågasätts (Burr, 2003; Pressley, 

2006), skulle den kunna ingå i praxisforskningssammanhang (Thomassen, 2007; Tjernberg, 

2013). Detta kommer att utvecklas mer i vidare användningsområden och forskning. 

 

7. 2 Resultatdiskussion 
I detta avsnitt kommer de olika diskurserna att sättas i relation till de subjektspositioner och 

möjlighetsrum som framträtt, tillika de olika literacyperspektiven och de forskningsbegrepp 

som ingått i dem. Därtill kommer diskurser, subjektspositioner och möjlighetsrum att sättas i 

relation till forskning kring övergångar, professioner, specialpedagogik och kollegialt lärande 

samt reflexivt belysas utifrån den egna förförståelsen. 
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7.2 1 Diskursteoretisk analysram  

Det är initialt den diskursteoretiska analysramen, med Myrbergs (2007) tre områden- 

talspråksplattformen, kodknäckarfasen och läsförståelseprocesserna och enkätanalysen, som 

fört arbetet framåt. Detta utgör också den första analysfasen. Efter att ha upptäckt att analys-

ramen var för snäv, i förhållande till förskoleklasslärarnas och några lärares utsagor, började 

mina egna tankar om ett utvidgat literacyperspektiv att ta form. Även fast tankarna kring 

subjektspositioner, som ingår i den andra analysfasen, inte var fullt utvecklade kunde det ändå 

skönjas strukturer kring de likheter och skillnader som framträdde utifrån de olika lärar-

kategoriernas enkätsvar. Där hade flera av lärarna fokus på det tekniska i beskrivningen av 

begreppet läsa, medan förskoleklasslärarna mer fokuserade på sitt eget deltagande i 

förhållande till att stimulera barns/elevers lust och motivation, vilket också framstod som 

särskiljande i förhållande till lärarnas utsagor. Detta är kanske inte så förvånande med tanke 

på bakgrunden till studiens tillblivelse, att förskoleklasslärare och lärare i årskurserna 1-3 

verkade mena olika saker vid överlämningssamtalet när de talade om barns/elevers läs-

utveckling. Dock blev detta ett uppvaknande över mina egna förgivettagna föreställning 

(Burr, 2003) om vad som ingår i begreppet läsa, tillika att jag utifrån min förskollärar-

utbildning tänkte att jag hade kunskap inom forskoleklasslärarnas domän. 

   De individuella utvecklingsplanernas två första frågeställningar- Var är vi? och Vart ska vi? 

som skrivits på höstterminen årskurs 1, undersöktes även de utifrån den diskursteoretiska 

analysramen, i den första analysfasen. Där kunde lite drygt 1/3 av IUP:erna identifieras utifrån 

diskurserna om kodknäckarfasen och läsförståelseprocesserna. Detta trots att lärarna i 

enkäterna definierat begreppet läsa utifrån vad som kan sägas ingå där. Här visar denna studie 

att kontinuitet och förmedling av barns/elevers läsutveckling mellan förskoleklassen och 

årskurs 1 i stor utsträckning saknas (Fast, 2007; Sandberg, 2012; Skoog, 2012; Ackesjö, 

2014). Om bara IUP:erna hade analyserats går det att tolka resultaten i enlighet med Alatalos 

(2011) studie, att lärare saknar kunskap om hur barns/elevers läsutveckling ska identifieras. 

Den diskursen överensstämmande dock inte med vad som framkom i enkäterna. 

 

7.2.2 Subjektspositioner- förskoleklasslärare 

Läsa ingår i en stor diskurs, enligt Börjesson (2003), vilket innebär att alla har en uppfattning 

om begreppet. Hagtvet (2012) nämner att läsa av tradition har tillhört skolans domän, medan 

talet tillhört förskolan och skriva mellanstadiet, skriver hon. Med anledning av det Hagtvet 

uttrycker, att läsa anses tillhöra skolans domän samt att jag i egenskap av lärare studerat hur 

lärarkategorierna beskriver begreppet läsa, skulle det ha kunnat avskräcka förskoleklasslärare 
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från att delta i denna studie. Som beskrevs i metoddiskussionen fanns inledningsvis en 

förgivettagen förförståelse av vad begreppet läsa skulle innehålla, utifrån Myrbergs (2007) tre 

områden- talspråksplattformen, kodknäckarfasen och läsförståelseprocesserna, vilket 

representerar psykolingvistiskt och kognitivt-psykologiskt perspektiv på literacy (Hall, 2003; 

Hagtvet, 2004; Liberg, 2006; Myrberg, 2007 m.fl.), med individfokus. Vid kategoriseringen 

av förskoleklasslärarnas enkäter, utifrån nodalpunkterna, framträdde förutom talspråksplatt-

formen och kodnäckarfasen, element eller utsagor som återfinns i sociokulturellt och 

sociopolitiskt perspektiven på literacy (Vygotsky, 1987; Bruner, 2002; Hall, 2003, Pressley, 

2006 m.fl.), med gruppfokus. Det påvisade en annan diskurs kring begreppet läsa, än de som 

fanns representerade i nodalpunkterna.  Det som var mest särskiljande i diskursen mellan de 

olika lärarkategoriernas enkätsvar, och som förskoleklasslärarna i gruppintervjun menar 

kommer i första hand, är fokus på hur de kan stödja barns/elevers lust och motivation kring att 

läsa. De gör dock en sammanblandning mellan läsförståelse och kodknäckarfasen samt på 

vilket sätt portfolio kan fungera som bedömningsdokument för läs- och skrivutvecklingen, 

som i studien benämns omedvetenhetsdiskurs. Det skulle kunna tolkas som om det finns ett 

behov av att få reflektera över sin praktik, för att kunna artikulera den. Tjernberg (2013) lyfter 

just detta, att pedagogisk gestaltning bland lärare saknas, där teori och praktik behöver 

förenas. Ett sätt att motverka det, enligt henne, skulle kunna vara genom att ha medvetande-

görande samtal, vilket ingår i den studiens praxisorienterade ansats. Uttalandet om att de i 

förskoleklasserna inte mäter kunskap skulle också kunna tolkas utifrån det Ackesjö (2010) 

skriver om att förskoleklasslärare positionera sig emot skolan, som hon menar hör samman 

med historiska maktrelationer mellan institutionerna, vilket även Persson (2007) belyser. I 

denna studie finns indikationer på att detta uppstår kring första gruppens samtal om den 

sociala aktiviteten bedömningsdokument, där antagonism uppstår kring hur läsutvecklingen 

bör dokumenteras, men detta skulle också kunna härledas till deras olika perspektiv på 

literacy (Hall, 2003) som denna studie synliggör. När det gäller maktrelationer uttrycker båda 

lärarkategorierna en önskediskurs kring ett större deltagande av förskoleklasslärare i årskurs 

1, för att förmedla barns/elevers läsutveckling, där förskoleklasslärarna uttrycker att de vill 

hjälpa barn/elever att känna igen sig i årskurs 1 samt att ge lärarna insyn i förskoleklassens 

språkutvecklande arbetssätt. Lärarna med förskollärarbehörighet anser till och med att detta 

utgör en viktig del av dokumentationen, där läsutvecklingen synliggörs. Det skulle kunna tyda 

på en önskan om att dessa maktpositioner inte är önskvärda, utan uttrycker en önskan om en 

mer utjämnad maktsymmetri (Winther Jørgensen & Phillips, 2007). Det var också en önskan 

från min sida utifrån valet av gruppintervjuer eller fokusgrupper (Denscombe, 2009; Kvale & 
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Brinkmann, 2009). 

   Talet om förskoleklasslärares deltagande i årskurs 1, som en del av överlämningen för att 

förmedla barns/elevers läsutveckling, skulle kunna utgöra det möjlighetsrum Börjesson 

(2003) beskriver, ett avstamp i en kompletterande diskurs, eller en subjektsförskjutning, i en 

uppfattning om vad som anses bra för båda lärarkategorierna. Just detta skulle kunna utveckla 

praktiken kring arbetet med identifiering av barns/elevers språk-, läs- och skrivutveckling, de 

sociala aktiviteterna rutiner och dokumentation vid överlämningar mellan förskoleklass och 

årskurs 1. Om detta görs i form av gruppsamtal eller medvetandegörande samtal, i enlighet 

med Tjernbergs (2013) studie, skulle det, förutom positiva effekter för barns/elevers språk-, 

läs- och skrivutveckling, kunna innebära steg i riktning mot en högre grad av professionalitet 

(Alatalo, 2011). Men det kan också få effekter på att maktförhållandena minskar (Ackesjö, 

2010) ännu mer, mellan de olika lärarkategorierna. Dock är det viktigt att lyfta fram de 

aspekter som hör samman med förskoleklasslärares syn på att läsa utifrån sociokulturellt och 

sociopolitiskt perspektiv på literacy (Vygotsky, 1978 m.fl.), som kan härledas till förskole-

klasslärares tal om bedömning av barns/elevers läs- och skrivutveckling utifrån portfolio. 

Detta är extra viktigt att ta hänsyn till på grund av den antagonism som uppstod vid talet om 

dokumentation av barns/elevers läs- och skrivutveckling i den första gruppen och den 

hegemoni som rådde, kring dokumentation av barns/elevers läsutveckling, i den andra 

gruppen. Ackesjö (2014) varnar för att bedömningen ska öka i förskoleklassen, utifrån 

samhällsutvecklingen, vilket hon menar kan bli på bekostnad av lust och motivation. 

 

7.2.3 Subjektspositioner- lärare 

Att ingå i den diskurs som ska undersökas är inte alltid så lätt, vilket till viss del redan 

presenterats, dock finns det flera fördelar med att ha access till undersökningsområdet. I 

synnerhet relaterat till den symmetri det blir i maktbalansen- vi är kollegor. Dock vill påpekas 

att det kan bli det omvända, men så var inte fallet i denna studie. Att sedan ha en grupp-

intervju förbättrade utjämningen av maktasymmetrin (Winther Jørgensen & Phillips, 2007), 

ytterligare, detta gällde för båda lärarkategorierna. Som moderator utgjorde sittplatsen en 

fåtölj med något lägre position i förhållande till informanterna, vilket möjligen påverkade 

maktutjämningen. I den gruppintervjun som bestod av tre lärarna, vara två med förskollärar-

behörighet, fanns en upplevelse av att vi förstod varandra när samtalet flöt på om olika 

bedömningsdokument kring barns/elevers läsutveckling. Det var först efter att ha lyssnat på 

intervjun flera gånger som det blev uppenbart vilken hegemoni som rådde där. På grund av att 
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det saknades sociala aktiviteter i forma av både rutiner och dokumentation vid övergångar 

gavs utrymme för både önske- och erfarenhetsdiskurser. Där belystes mest olika bedömnings-

dokument kring barns/elevers läsutveckling utifrån funktion och förtjänst, därmed blev en 

stark bedömningsdiskurs rådande bland lärarna av hegemonisk karaktär. Sett ur 

psykolingvistiskt och kognitivt-psykologiskt perspektiven på literacy (Hall, 2003), skulle det 

kunna uppfattas som om lärarna, både i enkäten och i intervjuerna, hade större individfokus 

på läsutvecklingen samt på hur läsutvecklingens olika steg skulle kunna identifieras (Elbro, 

2004; Liberg, 2006 m.fl.). Trots lärares fokus på den tekniska sidan, både i enkäterna och i 

gruppintervjuerna, var denna hegemoniska bedömningsdiskurs kring barns/elevers läs-

utveckling inget som kunde skönjas i de IUP:er som analyserades. Där fanns snarare en 

diskurs av avsaknad av både identifiering av nuläge samt barns/elevers fortsatta läsutveckling. 

Detta skulle kunna sammankopplas med det som framkom från gruppintervjuerna, att det inte 

fanns några sociala aktiviteter i form av dokument som följer barns/elevers språk-, läs- och 

skrivutveckling vid övergångar mellan förskoleklass och årskurs 1. Detta är inte unikt för 

denna skola, enligt Fast (2007), Sandberg (2012), Skoog (2012) och Ackesjö (2014), utan 

verkar vara något som det finns behov av att utveckla. Dock finns anledning att uppmärk-

samma de diskurser som framträdde i IUP:erna lite extra, eftersom de skapade subjekts-

positioner som hamnar utanför skolans domän och överlämnar läsutvecklingen till hemmet 

och barnen/eleverna. Den subjektsposition som framträder i IUP:erna, kring lärarna, är så gott 

som obefintlig. 

 

7.2.4 Subjektspositioner- barnet/eleven och hemmet 

De subjektspositioner som framträder tydligast i IUP:erna är att barnet/eleven och hemmet har 

en framskjutande roll, vad gäller läsutvecklingen. I IUP:erna fanns varken identifiering eller 

fortsatt utveckling av barns/elevers språk-, läs- och skrivutveckling dokumenterad, samt att 

läsutvecklingen bäst ska stödjas hemma. Dock fanns det dokument som verkligen tog avstamp 

i elevernas identifierade läsutveckling och visade på vad nästa förväntade steg var. Detsamma 

gällde även de barn/elever vars läsutveckling skulle stödjas genom att få arbeta utifrån egna 

intressen, vilket har sitt ursprung i sociokulturellt perspektiv (Vygotsky, 1978; Hall, 2003 

m.fl.) på literacy. Det kan även kopplas till den bredaste delen på literacytriangel (Pumfrey & 

Reason, 1991), som betonar vikten av lust och motivation.  
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7.2.5 Möjlighetsrum 

I denna studie har alla tre metoder utmejslat specifika diskurser inom olika domän, se figur 3, 

där olika subjektspositioner skapat möjlighetsrum (Börjesson, 2003). De möjlighetsrum som 

skapas utifrån metodtrianguleringen hör samma med de olika subjektspositionerna: A – 

subjektspositioner utifrån enkäterna visar att förskoleklasslärarna har sociokulturellt och 

sociopolitiskt perspektiv på literacy samt att lärarna i årskurserna 1-3 har psykolingvistiskt 

och kognitivt-psykologiskt perspektiv på literacy vad gäller läsning, vilka kompletterar 

varandra. B – subjektspositioner utifrån intervjuerna visar att det finns en subjektsförskjutning 

med önskemål från båda lärarkategorierna om att få tillstånd ett fungerande samarbete kring 

att förmedla barns/elevers läsutveckling vid övergångar mellan förskoleklass och årskurs 1. C 

– subjektspositioner utifrån IUP:erna visar att eleven och hemmet får sköta läsutvecklingen. 

Om A och B samvarierar skapas ett möjlighetsrum för att utveckla C. Illustrationen i figur 3 

skulle kunna kopplas samman med literacytriangeln i figur 1 (Pumfrey och Reason, 1991). På 

samma sätt som delar av lust, motivation samt kommunikationen behöver finnas för att läs-

utvecklingen ska fungera, enligt dem, på samma sätt kan lärarkategorier utifrån motivationen 

att samarbeta kring förmedlingen av barns/elevers läsutveckling samt utifrån de komplett-

erande literacyperspektiven skapa förutsättningar för barns/elevers läsutveckling i skolan.  

   Utifrån de diskurser som framträtt i studien om hur begreppet läsa konstituerats i enkäterna, 

kan konstateras att båda lärarkategorierna har teoretiska kunskaper vad gäller att kunna 

beskriva barns/elevers tidiga läsutveckling. Det trots att läsa inte tillhör förskoleklasslärarnas 

domän (Hagtvet, 2012) och trots att de säger att de inte sysslar med bedömning av barns 

läsutveckling. Utifrån diskurserna om de kunskaper som lärare för årskurserna 1-3 och 

förskoleklasslärare har, sett utifrån literacyperspektiven, finns både behov av och potential till 

att utveckla dokumentation utifrån dessa perspektiv. Önskediskursen om att samarbeta, kring 

förmedling av barns/elevers läsutveckling, belyser en subjektsförskjutning vilket framträder 

bland båda lärarkategorierna. Om detta samvarierar finns möjligheter att utveckla praktiken. 

Att utveckla kvalitativa överlämningar, mellan förskoleklassen och årskurs 1 utifrån 

forskningen (Fast, 2007 m.fl.), skulle därmed gynna alla, främst barns/elevers språk-, läs- och 

skrivutveckling. Lago (2013) talar om att ny pedagogik kan skönjas i förskoleklassen, men 

inte i skolan, dock ger denna studie implikationer, utifrån subjektsförskjutningen, om att 

viljan till en nytt arbetssätt och ny pedagogik finns. Detta kan överbrygga de konflikter som 

Persson (2007) talar om samt stärka professionerna (Pettersson & Simonsen, 2013). 
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7.3 Vidare användningsområden och forskning 
Tittar man på denna studie utifrån läroplanen (Skolverket, 2011a), vad gäller att ett 

fungerande samarbete mellan förskoleklass och skola behöver finnas samt ambitionen som 

fanns redan innan förskoleklasserna bereddes inträde i skolan (Regeringen, 1996/97:112), 

råder det inget tvivel om att de diskurser som synliggjorts i denna studie kan befrukta 

varandra men det finns även behov av medvetandegörande samtal där teori och praktik 

förenas (Tjernberg, 2013). Dock är det viktigt att uppmärksamma det Ackesjö (2014) skriver 

om samhällstrenden mot ökad bedömning av kunskaper vars pris är barns/elevers intresse, lust 

och nyfikenhet. Det är detta förskoleklasslärare saknar argument för, i samtalet kring läs- och 

skrivutveckling utifrån portfolio. 

   Det som studerats och skrivits ovan skulle mycket väl kunna användas i skolutvecklings-

syfte, där de diskurser som framträtt kan brukas i praxisforskningssammanhang (Thomassen, 

2007; Tjernberg, 2013) på den undersökta skolan. Ambitionen om reflexivitet (Börjesson, 

2003) kan därmed kopplas samman med idén om att kunna användas studien för ovan nämnda 

syfte. Fast (2007) skriver att om att de som arbetar professionellt med barn/elever vill förstå 

hur de lär sig läsa och skriva borde de sätta sig in i vilka texter barn/elever växer upp med och 

vad de verkligen läser. På samma sätt som lärare behöver sätta sig in i barns/elevers text-

världar behöver jag, om jag har ambitionen att bidra till skolutveckling, sätta mig in i 

lärarkategoriernas världar. Med denna studie har ambitionen varit just detta, vilket Tjernbergs 

(2013) avhandling så förtjänstfullt presenterar, att i ett autentiskt sammanhang utveckla en 

bättre fungerande praktik, där reflexivitet (Winther Jørgensen & Phillips, 2007) ingår som en 

naturlig ingrediens.  

   Mot bakgrund av det som undersökts kan denna studies diskurser bidra till att jag som 

speciallärare kan arbeta förebyggande tillsammans med förskoleklasslärare och lärare i 

årskurserna 1-3, vid övergångar mellan förskoleklass och årskurs 1. De gruppintervjuer som 

finns med som metod i undersökningen kan med fördel utgöra ett fundament till kommande 

utvecklingsarbete, då i form av gruppsamtal mellan de olika lärarkategorierna inom området. 

Denscombe (2009) benämner dem fokusgrupper, vilka kan pågå under en längre tid, då i syfte 

att på ett djupare plan utveckla fungerande övergångar mellan förskoleklassverksamheten och 

skolan där rutiner och vad som ska ingå i dokumentationen kring barns/elevers läsutveckling 

diskuteras. Vid fortsatt arbete kring att utarbeta en funktionell begreppsapparat, som är 

nödvändig för att kunna beskriva barns/elevers språk-, läs- och skrivutveckling vid 

övergångar och i IUP:er, är praxisforskning något som verkar intressant (Thomassen, 2007; 

Tjernberg, 2013) och som kan öka graden av professionalisering för lärarkategorierna. Om 
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lärarkategorierna befruktar varandra som det var tänkt (Regeringen, 1996/1997:112) och som 

denna studies diskurser visar kan detta i sin tur leda till att lärarkårens professionalitet i viss 

grad ökar, eftersom yrkesspråket är en viktig faktor (Alatalo, 2011). Eftersom det i special-

lärarrollen ingår att tillsammans med olika aktörer i skolan förebygga uppkomst av 

barns/elevers eventuella språk-, läs- och skrivsvårigheter, är det viktigt att kunna följa läs-

utvecklingen, så att den inte avstanna eller uteblir (Fast, 2008 m.fl.). Då kan förskoleklassen 

som terra incognita (Myndigheten för skolutveckling, 2006) istället bli en plantskola som 

fortsätter motivera och skapa lust till läsning, vilket skolan sedan vidareutvecklar, i samarbete 

med hemmet, inte som ersättare för skolan. 

 

7.4 Avslutande reflektioner 
Att få förtroendet att intervjua kollegor samt analysera enkäter och dokument är både ett 

ansvarsfullt och tidskrävande företag. Jag har dock lärt mig mycket om mina egna förgivet-

tagna tankar och hur viktigt det är att reflektera en utsaga utifrån flera infallsvinklar. Jag 

tänker att det kommer att bli den viktigaste erfarenheten som jag tar med mig från denna 

studie, att kunna se barn/elever, föräldrar, kollegor, rektorer men även företeelser utifrån flera 

olika perspektiv. Det skulle vara fantastiskt att få sjösätta ett liknande projekt, på en skola, i 

syfte att föra upp kollegialt lärande på agendan, vilket skulle kunna gynna skolutveckling, 

professionaliseringsprocessen men mest av allt stödja de barn/elever som står i begrepp att 

börja läsa. Oavsett i vilken utsträckning mina planer kommer att kunna förverkligas har detta 

arbete medfört en ödmjukhet i förhållande till de delar inom läs- och skrivutvecklingen som 

inte kan mätas med screeningmaterial, utan som snarare lyfter fram barn och ungas för-

förståelse, kultur, erfarenheter, lust och motivation samt de frågeställningar om hur vi som 

verkar i skolan kan stödja barns/elevers läsutveckling. I egenskap av blivande speciallärare 

känns det uppdraget som ett förtroendeuppdrag, med många nya utmaningar att se fram emot. 

Trots den bävan som fanns innan arbetet påbörjades, utifrån Foucaults (1993) oroliga tankar i 

sitt installationstal som citerades i förordet, har det nu blivit dags för mig att sätta den sista 

punkten. 

  



52 
 

Referenser 
 

Ackesjö, Helena (2010). Läraridentiteter i förskoleklass. Berättelser från ett gränsland. 

Göteborgs Universitet. Tillgänglig: 

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/22357/1/gupea_2077_22357_1.pdf 

Ackesjö, Helena (2014). Barns övergångar till och från förskoleklass. Gränser, identiteter 

och (dis)kontinuitet. Kalmar: Institutionen för pedagogik, Linnéuniversitetet. Tillgänglig: 

http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:738484/FULLTEXT01.pdf 

Alatalo, Tarja (2011). Skicklig läs- och skrivundervisning i åk 1-3. Om lärares möjligheter 

och hinder. Göteborg: Acta Universitatis Gothobugensis, Göteborg Studies in Educational 

Sciensces, 311. Tillgänglig: 

http://www.spsm.se/PageFiles/31665/Alatalo%20Tarja%20Skicklig%20l%C3%A4s%20och

%20skrivundervisning.pdf  

Arnqvist, Anders (1997). Barns språkutveckling. Lund: Studentlitteratur. 

Boréus, Kristina (2013). Diskursanalys. I Göran Ahrne & Peter Svensson, red: Handbok i 

kvalitativa metoder. s 150-164. Stockholm: Liber AB. 

Bruner, Jerome (2002). Kulturens väv. Utbildning i kulturpsykologisk belysning. Göteborg: 

Bokförlaget Daidalos AB. 

Burr, Vivien (2003). Social Constructionism. London: Routledge. 

Börjesson, Mats (2003). Diskurser och konstruktioner. En sorts metodbok. Lund: 

Studentlitteratur. 

Börjesson, Mats & Palmblad, Eva red. (2007). Diskursanalys i praktiken. Malmö: Liber. 

Elbro, Carsten (2004). Läsning och läsundervisning. Stockholm: Liber. 

Esaiasson, Peter, Gilijam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Wägnerud, Lena (2012). 

Metodpraktikan. Konsten att studera samhälle, individ och marknad. Stockholm: Norstedts 

Juridik. 

Fast, Carina (2007). Sju barn lär sig läsa och skriva. Familjeliv och populärkultur i möte med 

förskola och skola. Uppsala: Uppsala universitet. 

Foucault, Michael (1983). Vansinnets historia under den klassiska epoken. Övers. Carl G. 

Liungman. Lund: Arkiv. 

Foucault, Michael (1993). Diskursen ordning. Installationsföreläsning vid Collége de France 

den 2 december 1970. Stockholm: Symposion 1993. 

Fridolin, Gustav (2015, 3 januari). Forska i arbetet bättre än hemsnickrad fortbildning. 

Dagens Nyheter, s. 6. 

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/22357/1/gupea_2077_22357_1.pdf
http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:738484/FULLTEXT01.pdf
http://www.spsm.se/PageFiles/31665/Alatalo%20Tarja%20Skicklig%20l%C3%A4s%20och%20skrivundervisning.pdf
http://www.spsm.se/PageFiles/31665/Alatalo%20Tarja%20Skicklig%20l%C3%A4s%20och%20skrivundervisning.pdf


53 
 

Hagtvet, Eriksen Bente (2012). Språkstimulering. Del 2: Aktiviteter och åtgärder i 

förskoleåldern. Stockholm: Natur & Kultur. 

Hagtvet, Eriksen Bente (2004). Skriftspråksutveckling genom lek. Hur skriftspråket kan 

stimuleras i förskoleåldern. Stockholm: Natur & Kultur. 

Hagtvet, Eriksen Bente (1997). Fra skriving till lesing? I Ragnild Söderbergh (Red.) Från 

joller till läsning och skrivning (s. 238-249). Malmö: Gleerups utbildning. 

Hall, Kathy (2003). Listening to Stephen read. United Kingdom: Open University Press. 

Høien, Torleiv & Lundberg, Ingvar (2013). Dyslexi. Från teori till praktik. Stockholm: Natur 

& Kultur. 

Ingvar, Martin & Eldh, Gunilla (2014). Hjärnkoll på skolan och varför barn behöver dig för 

att lära. Stockholm: Natur & Kultur. 

Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur. 

Lago, Lina (2014). ”Mellanklass - kan man kalla det”. Om tid och meningsskapande vid 

övergångar mellan förskoleklass och årskurs ett. Linköping: Linköping Studies in 

Pedagogical Practisces, 19. 

Liberg, Caroline (2006). Hur barn lär sig läsa och skriva. Lund: Studentlitteratur. 

Lindö, Rigmor (2009). Det tidiga språkbadet. Lund: Studentlitteratur. 

Lundberg, Ingvar (2007). Bornholmsmodellen: vägen till läsning- språklekar i förskoleklass. 

Stockholm: Natur & Kultur. 

Lundberg, Ingvar & Herrlin, Katarina (2014). God läsutveckling, kartläggning och övningar. 

Stockholm: Natur & Kultur. 

Myndigheten för skolutveckling (2006). Förskoleklassen: I en klass för sig. Stockholm: Liber. 

Myrberg, Mats red. (2003). Att skapa konsensus om skolans insatser för att motverka läs- och 

skrivsvårigheter (Konsensusprojektet, 1). www.skoldatateket.se [Hämtad 2015-02-08] 

Myrberg, Mats (2007). Dyslexi: En kunskapsöversikt. Vetenskapsrådets rapportserie, 2:2007. 

Nationalencyklopedin [NE]. (2015). Diskurs. Tillgänglig: www.ne.se [Hämtad 2015-02-02]  

Palincsar, Sullivan Annemarie & Brown, Ann (1984). Reciprocal teathing of comprehension 

– fostering and monitoring activities. Cognition and Instruction, 1, (s 107-117). Tillgänglig: 

www.people.ucsc.edu [Hämtad 2015-02-24] 

Persson, Bengt (2007). Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap. Stockholm: Liber. 

http://www.skoldatateket.se/
http://www.ne.se/
http://www.people.ucsc.edu/


54 
 

Persson, Sven (2010). Ålder och skolstart – en kunskapsöversikt. I SOU 2010:67, I rättan tid? 

Om ålder och skolstart (243-264). Stockholm: Fritzes. 

Pettersen, Karen-Sofie & Simonsen, Eva red. (2013). Erkännande: utmaningar för 

professioner. Malmö: Gleerups utbildning. 

Pressley, Michael (2006). Reading Instructions That Works. The Case for Balanced Teaching. 

New York: The Guildford Press. 

Pumfrey, Peter D & Reason, Rea (1991). Specific Learning Difficulties (Dyslexia). Challenges 

and Responses. London: NFER-Routledge. 

Regeringes skrivelse 1996/97:112, Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildningen 

– kvalitet och likvärdighet – kvalitet och likvärdighet. Tillgänglig: 

http://www.riksdagen.se/sv/Domument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-

skrivelser/_GK03112/?text=true   

Sandberg, Gunilla (2012). På väg in i skolan: Om villkor för olika barns delaktighet och 

skriftspråkslärande. Diss. Uppsala: Uppsala universitet. Tillgänglig: http://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:561240/FULLTEXT01  

Skollagen (2010). SFS 2010:800. Tillgänglig: www.rkrattsdb.gov.se  

Skolverket (2009). IUP-processen – Arbetet med den individuella utvecklingsplanen och 

skriftliga omdömen. Stockholm: Fritzes. 

Skolverket (2011a). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. 

Stockholm: Fritzes. 

Skolverket (2011b). Nya språket lyfter. Stockholm: Fritzes. 

Skolverket (2013). Forskning, beprövad erfarenhet och evidens. Tillgänglig: www.youtube.se 

[Hämtad 2015-01-10] 

Skoog, Marianne (2012). Skriftspråkande i förskoleklass och årskurs 1. Örebro Universitet. 

Tillgänglig: http://www.oru.se/PageFiles/45317/Skoog%20Marinne.pdf 

Sundblad, Bo; Allard, Karin; Rudqvist, Margret (2001). Nya Lusboken. Stockholm: Bonnier 

utbildning. 

Säljö, Roger (2005). Lärande och kulturella redskap. Om lärprocesser och det kollektiva 

minnet. Stockholm: Prisma. 

Taube, Karin (2011). Barns tidiga skrivande. Stockholm: Norstedts. 

Thomassen, Magdalene (2007). Vetenskap, kunskap, praxis: introduktion till 

vetenskapsfilosofi. Malmö: Gleerups utbildning. 

Tjernberg, Catharina (2011). Specialpedagogik i vardagen. En studie med fokus på 

framgångsfaktorer i läs- och skrivlärandet. Stockholm: Specialpedagogiska institutionen. 

http://www.riksdagen.se/sv/Domument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-skrivelser/_GK03112/?text=true
http://www.riksdagen.se/sv/Domument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-skrivelser/_GK03112/?text=true
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:561240/FULLTEXT01
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:561240/FULLTEXT01
http://www.rkrattsdb.gov.se/
http://www.youtube.se/
http://www.oru.se/PageFiles/45317/Skoog%20Marinne.pdf


55 
 

Tjernberg, Catharina (2013). Framgångsrik läs- och skrivundervisning. En bro mellan teori 

och praktik. Stockholm: Natur & Kultur. 

Vallberg Roth, Ann-Christine (2013). De yngre barnens läroplanshistoria. Lund: 

Studentlitteratur. 

Vetenskapsrådet (2011). God forskningssed. Tillgänglig: 

https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/  

Vygotsky, Lev (1978). Mind in society. The development of higher psychological processes. 

Cambridge, MA: Harvard University Press. Tillgänglig: www.gul.gu.se [Hämtad 2015-01-01] 

Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise (2007). Diskursanalys som teori och metod. 

Lund: Studentlitteratur. 

Wreder, Malin (2007). Ovanliga analyser av vanliga material – Vad diskursteorin kan göra 

med enkäter. I Mats Börjesson & Eva Palmblad, red: Diskursanalys i praktiken, s 29-51. 

Malmö: Liber. 

  

https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/
http://www.gul.gu.se/


56 
 

Bilagor 

Definiera och beskriva begreppet läsa    Bilaga 1 

 

Mitt namn är Siv Forsström Reinson och arbetar som speciallärare på Xx - skolan. Under 

vårterminen kommer jag att skriva en D-uppsats i Specialpedagogik vid Örebro Universitet, 

där min ambition är att undersöka hur det förhåller sig med förskollärares och lärares sätt att 

definiera och beskriva begreppet läsa. Hur detta kommuniceras är speciellt viktigt vid 

övergångar mellan förskoleklass och årskurs 1, för att kunna identifiera och förebygga 

barn/elevers eventuella läs- och skrivsvårigheter och/eller dyslexi. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________Skriv på baksidan om du inte får plats. 

Jag arbetar i förskoleklass   Jag arbetar i årskurserna 1-3  

Vetenskapsrådets (2011) rekommendationer kommer att följas när det gäller studiens syfte, 

frivilligt deltagande med rätt att ångra sig, insamlat material förstörs när uppsatsen godkänts 

samt att varken kommun, skola eller personlig identifiering kommer att vara möjlig. Enkäten 

är anonym och skickas till Xx - skolan, med mitt namn på, senast onsdagen den 28/1, 2015. 

 

Tack på förhand, Siv Forsström Reinson. 
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Samtalsteman för gruppintervjuerna    Bilaga 2 

 

Samtalsteman för gruppintervjuerna är barns/elevers språk-, läs- och skrivutveckling och hur 

det kommuniceras vid överlämningar mellan förskoleklasslärare och lärare i årskurserna 1-3. 

 

 Finns det några rutiner vid överlämningar mellan förskoleklassen och årskurs 1, som 

stödjer läsutvecklingen? Hur ser de ut? Om det inte finns några rutiner, hur skulle de 

kunna se ut? 

 

 Finns det någon dokumentation kring barns/elevers språk-, läs- och skrivutveckling 

som förmedlas vidare från förskoleklassen till årskurs 1? Hur ser den ut? Om det inte 

finns någon, hur skulle den kunna se ut? 

 

 I enkäten, där ni fick beskriva och definiera begreppet läsa, framkom att förskoleklass-

lärarna lade större fokus på barnen skulle vara motiverade och att de vuxna skulle se 

till så att barnen kände motivation och lust men med mindre fokus på läsförståelse. 

Hur skulle det kunna förklaras? 

 

 

 

Tack för förtroendet att få lyssna till era tankar! 

 

Med vänlig hälsning, Siv Forsström Reinson 

 


