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Abstrakt 
Syftet med studien var att åskådliggöra några pedagogers arbetssätt och åsikter kring barnens 
språkutveckling i förskolan och förskoleklass. Vi ville även undersöka om det fanns något 
samarbete mellan verksamheterna kring barnens språkutveckling. Slutligen var vår avsikt att ta 
reda på om pedagogerna anser att samarbetet hämmas om verksamheterna inte är 
samlokaliserade. För att söka reda på liknande undersökningar som gjorts tidigare, använde vi oss 
av Internet. Vi använde oss av sidan www.uppsatser.se där vi skrev in barn, språkutveckling och 
samarbete. Genom den sidan hittade vi Espling och Hällgrens examensarbete där vi fick reda på 
vilken litteratur de hade använt sig av. Pedagogerna har fått framföra sina åsikter genom 
intervjuer och enkäter. Resultatet visade att man i förskolorna i huvudsak arbetar med rim och 
ramsor, musik, drama och rörelse. I förskoleklassen dominerade Bornholmsmodellen, men de 
använder även lite andra arbetsmetoder som t ex dagböcker, händelseböcker, högläsning och 
ordkedjor. 
Vi upptäckte att det är mer samarbete mellan förskoleklass och klass ett, än mellan förskola och 
förskoleklass, vilket även Hjelte (2005) har kommit fram till. Vi har genom vår studie kommit 
fram till att samlokalisering har en stor betydelse för hur samarbetet ska fungera mellan 
verksamheterna.  
 
Nyckelord: Språkutveckling, samarbete, verksamheter och samlokalisering. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uppsatser.se/�
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Förord 
Vår studie har fötts ur många reflektioner och frågor kring barns språkutveckling och hur ett 
samarbete mellan förskolan och förskoleklass kan främja denna utveckling för barnen. Under 
tiden som vi har skrivit denna uppsats har vi lärt oss mycket om språkutveckling och samarbete. 
Vi vill börja med att tacka de pedagoger i förskolor och förskoleklasser, som har tagit sig tiden att 
svara på våra frågor. Utan er hade denna studie inte gått att genomföra. Vi vill även tacka vår 
handledare, Antti Ylikiiskilä, som gett många bra synpunkter under arbetets gång. Vår examinator 
Eva Taflin förtjänar ett stort tack för det stöd vi har fått nu i slutet av vårt arbete. Ett stort tack 
går även till våra familjer och vänner som stöttat oss under arbetets gång.  
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Inledning 
Vi har valt att undersöka några pedagogers åsikter, som är verksamma inom förskolan och 
förskoleklassen, angående barns språkutveckling och huruvida ett samarbete mellan de olika 
verksamheterna existerar. Anledningen till att vi blev intresserade av detta är att vi under vår VFU 
har hört att lärare saknar ett samarbete mellan förskola, förskoleklass och skola. Både i Lpfö98 
och Lpo94 står det att det ska finnas ett samarbete mellan förskola och skola. För barnens 
fortsatta goda utveckling anser vi det vara viktigt att pedagoger inom de olika verksamheterna har 
kunskaper om varandras arbete och hur ett samarbete kan främja barnens utveckling. Det viktiga 
är att ta till vara på varandras kompetenser och kunskaper för att kunna skapa bra lärandemiljöer 
för barnen. Genom samarbeten och överlämnanden får vi, som pedagoger, en inblick i varandras 
verksamheter. Där kan vi få tankar och idéer om hur vi kan arbeta kring olika saker och vad vi 
behöver koncentrera oss på. Vi får även reda på vad barnen har för språkliga erfarenheter när de 
kommer från förskolan till skolan. Detta är viktigt för att veta vad man inom skolan ska bygga 
vidare på.  

Definitioner av begrepp 
Ansvarsbarn: De barn som varje pedagog på förskolan har speciellt ansvar för. 
Barn: Här menar vi de barn som går i förskola, förskoleklass och barn i årskurs ett. 
Bornholmsmodellen: Ett samlat pedagogiskt arbetssätt där målet är att utveckla och fördjupa 
barnens fonologiska medvetenhet. Materialet omfattar förutom boken även med språklekar, spel, 
laborativt material och ett kartläggningsmaterial där man kan se hur barnen ligger till. 
F1 grupp: En blandning av barn av barn från förskoleklass och klass ett. 
FLANO (flanellograf) bilder: Bilder som kombineras med sagotext. 
Flanellograf: Är en tavla som man kan presentera information på. Flanellografen består av en filt, 
ofta av flanell som spänns över en tavla. Bokstäver, bilder och figurer görs av hårdpapp och 
baksidan är klädd med filt eller sandpapper för att det man vill presentera enkelt ska kunna sättas 
fast eller tas bort. 
Fonologi: Läran och språkljuden. 
Förskoleklass: Med förskoleklass menar vi verksamheten för sexåringar. 
Område: När vi skriver område, menar vi de tre skoldistrikt som vi har valt till vår undersökning. 
Lekläsa och lekskriva: Barnen leker fram sina kunskaper i läsning och skrivning. 
LUS: Förkortningen står för läsutvecklingsschema som är ett hjälpmedel för förskole,- 
grundskole- och gymnasielärare, för att kunna ta reda på hur långt eleverna har nått i sin 
läsutveckling. 
Mattetåget: En arbetsmetod där man lär barnen matematik 
Musikspråka: Ett projekt med musik som hjälper till att utveckla barnens språkutveckling. 
Portfolio: En mapp där man samlar det som barnen arbetat med i förskolan, förskoleklass och 
skolan. 
Samarbete: Med samarbete menar vi när verksamheterna arbetar tillsammans mot ett gemensamt 
mål för barnens utveckling. 
Samlokalisering: Att verksamheterna befinner sig i samma lokaler. 
Språkstege: En stege som tar upp arbetssätt angående rim, meningar, ord, stavelser och ljud. 
Språktåget: En arbetsmetod som innefattar barnens språkutveckling 
Språkutveckling: Med benämningen språkutveckling menar vi arbetet som pedagogerna har för 
att hjälpa barnen att utveckla ett rikt och bra språk. 
TRAS: En arbetsmetod i förskolan som står för Tidig Registrering Av Språk 
Verksamheter: Här menar vi förskola, förskoleklass och skola 
. 
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Syfte och frågeställningar 
Examensarbetets syfte är att undersöka hur man arbetar med språkutveckling i förskola, 
förskoleklass och skola och även om det finns något samarbete mellan verksamheterna. Vi har 
även valt att undersöka om samarbetet hämmas om verksamheterna inte är samlokaliserade. 
Anledningen till detta är att språkutveckling intresserar oss i hög grad och eftersom vi nu tar 
examen kan det vara bra att hitta bra former som man kan arbeta med barns språkutveckling och 
hur man gör för att det ska bli ett så bra samarbete som möjligt mellan verksamheterna för 
barnens bästa.  
 
Frågeställningarna lyder: 

1 Hur arbetar förskola, förskoleklass och skola med barnens språkutveckling? 
2 Finns det något samarbete mellan förskola, förskoleklass och skola när det gäller barnens 
språkutveckling?  
3 Hämmas samarbetet om verksamheterna inte är samlokaliserade? 

Metod 
Vårt examensarbete grundar sig på den litteraturbakgrund som vi har valt att använda oss av, som 
behandlar betydelsen av begreppen språkutveckling, samarbete och samlokalisering. Vi har till vår 
undersökning valt att använda oss av både en kvalitativ och kvantitativ undersökningsmetod. 
Skälet till detta var att vi ville få en så bra bild som möjligt av vad pedagoger i förskola, 
förskoleklass och de tidiga åren i grundskolan ansåg om arbetet med barns språkutveckling och 
samarbete, om det finns något, mellan verksamheterna. Tyvärr lyckades vi inte få en så 
omfattande bild som vi önskade pga. att klass ett pedagogerna inte hade tid och möjlighet att 
ställa upp på intervjuer. Enligt Jan Trost (2005) är triangulering när man använder sig av två eller 
flera mätmetoder, för att kunna komma fram till de sannolikt rätta svaren på de forskningsfrågor 
man använder sig av i t ex en uppsats. Detta kan ske genom att man använder sig av både 
kvantitativa och kvalitativa metoder (s.17) 
 
För att söka reda på liknande undersökningar som har gjorts tidigare, använde vi oss av Internet. 
Vi använde oss av sidan www.uppsatser.se där vi skrev oss sökorden barn, språkutveckling och 
samarbete. Genom denna sökning fick vi fram 12 liknande uppsatser där Lina Espling och Linda 
Hällgrens (2008) examensarbete kändes mest relevant för vår undersökning. Genom deras 
examensarbete fick vi bra vägledning till vilken litteratur vi kunde använda oss av i vår 
undersökning.  

Intervjuer 
För att ge våra informanter möjligheten att själva kunna uttrycka sina åsikter och tankar valde vi 
att genomföra kvalitativa intervjuer utifrån ett antal frågor. Enligt Trost (1997) kännetecknas en 
kvalitativ undersökning av att intervjuaren ställer enkla och direkta frågor där svaren är 
omfattande och innehållsrika(s.7). En intervju är ett slags samtal men det finns skillnader mellan 
intervjuer och samtal enligt Trost. Den intervjuade ska gärna känna sig bekväm och känna att 
intervjun är ett samtal men samma gäller inte för intervjuaren. Man utbyter åsikter, fakta och 
känslor i ett samtal men intervjuaren har ansvaret att få fram vad den intervjuades åsikter är 
genom att ställa frågor utan att dela med sig av sina egna annat än i en begränsad utsträckning 
(s.34).    

Forskningsetiska principer 
Det finns några forskningsetiska principer och krav som forskare måste tänka på, för att på ett 
professionellt och korrekt sätt kunna genomföra sin forskning. Enligt Vetenskapsrådet (2002) 
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finns det fyra huvudkrav forskare ska hålla sig till. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
 
Informationskravet: 
Forskaren måste informera sina informanter om deras uppgift i undersökningen och vilka villkor 
som ställs för deras deltagande i god tid. Informanterna skall upplysas om att deras medverkan är 
frivillig samt att de under sin medverkan, när som helst har rätt av dra sig ur undersökningen. 
Informationen ska innehålla alla inslag i undersökningen som kan påverka deras vilja att 
medverka.  
 
Samtyckeskravet: 
Forskaren måste få informanternas samtycke. Om barn används i undersökningen måste 
samtycke hämtas från föräldrarna.  
 
Konfidentialitetskravet: 
Forskaren får inte avslöja informanternas identitet. Varken namn på informanter eller platser på 
de orter där undersökningen har ägt rum får nämnas i forskarens arbete.  
 
Nyttjandekravet: 
Uppgifter om informanterna som har samlats in för forskningsändamål får inte lånas ut eller 
användas för kommersiellt bruk och andra syften som inte är vetenskapliga. Detta kravet är till 
för att skydda informanterna.  
De forskningsetiska principerna som vi tagit upp har till syfte att ge normer för förhållandet 
mellan forskare och informanter. Detta för att det vid en konflikt kan göras en god avvägning 
mellan individskyddskravet och forskningskravet.  
 
Dessa krav hade vi i åtanke och informerade våra informanter via telefonsamtal och även innan 
vi började intervjua dem. Detta tänkte vi på även när vi skrev informationsbrevet till pedagogerna 
i område C. 
 
Trost (1997) anser att det är viktigt att intervjuaren alltid upplyser den intervjuade om att 
intervjun är konfidentiell, dvs. att allt det den intervjuade säger under intervju inte kan spåras 
tillbaka till dem. Intervjuaren får aldrig röja den intervjuades identitet (s.40). 

Enkäter 
Vid den kvantitativa delen av vår undersökning använde vi oss av enkäter. Vi skickade ut sexton 
enkäter till ett skoldistrikt, men fick tyvärr bara tillbaka två svar.  

Urval  
Vi tog kontakt med pedagoger inom förskola, förskoleklass och klass 1 i tre olika skoldistrikt för 
att ha ett bra underlag till vår undersökning. Vi valde att använda oss av informanter som fanns 
inom de två skoldistrikt där vi har haft vår verksamhetsförlagda utbildning. För att välja ut det 
tredje skoldistriktet dit enkäterna skickades, valde vi att titta på kommunens hemsida för att se 
vilka skoldistrikt som fanns kvar att välja på.  Vi har valt att benämna distrikten med bokstäverna 
A, B och C för att det inte ska gå att spåra deras identiteter. Intervjuerna gjordes i Distrikt A och 
B medan vi utförde en enkätundersökning i distrikt C. Vi har intervjuat 2 pedagoger verksamma i 
förskolan och 2 pedagoger verksamma i förskoleklass. Sammanlagt intervjuade vi fyra pedagoger.  
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Material 
Material som användes under intervjuerna med pedagogerna var papper, penna och bandspelare.  
Anledningen till det var att vi även skulle kunna föra anteckningar under intervjun. Det material 
som användes till enkätundersökningen var ett frågeformulär (se bilaga 1), som vi skickade med 
post till förskolor och skolor inom distrikt C .   

Genomförande av intervjuer 
Intervjufrågorna formulerades efter att vi hade funderat över vad vi ville få fram i vår 
undersökning (se bilaga 1). Vi använde samma frågor för enkät och intervju. 
 
Kontakt med de pedagoger vi skulle intervjua togs via telefon. Vi presenterade då vilka vi var, vad 
vår uppsats skulle handla om och även våra önskemål om intervjuerna. Intervjuerna genomfördes 
när de hade tid på sina arbetsplatser. Skälet till detta var att det var enklast för både dem och oss 
om vi kom under deras arbetsdag. Jan Trost (2005) anser att kvalitativa intervjuer har låg 
standardisering. Vad han menar med det är att frågorna man som intervjuare ställer ska vara 
relevanta och genomtänkta (s.112). Det anser vi att våra frågor var. Det är viktigt att det finns så 
lite störningsmoment som möjligt i den miljön man har valt att intervjua i enligt Trost (1997:42). 
Under våra intervjuer blev vi nästan aldrig störda. Vi gick oftast bort till ett kontorsrum och 
genomförde våra intervjuer där. Trost nämner att om man är två personer som utför en intervju 
så kan man, om man är samspelta, förstå mer, få fram mer information och framförallt göra en 
bättre intervju än en ensam intervjuare (1997:44). Intervjuerna utfördes av oss båda två, eftersom 
vi kände att det gav oss fler möjligheter att få fram omfattande svar så att vi skulle ha nog med 
information att stödja oss på i vår undersökning. Intervjuerna tog olika lång tid, mellan 20 
minuter och 45 minuter. 

Analys och tolkning 
Vi har efter intervjuerna sammanställt deras respektive svar på våra frågor under olika rubriker. 
Vi har undersökt hur pedagoger inom förskola och förskoleklass arbetar med barns 
språkutveckling och om det finns ett samarbete mellan verksamheter. Trost (2005) anser att det 
finns tre steg man ska följa när man behandlar data. Först kommer insamlandet av data vilket i 
det här fallet är våra intervjuer. Nästa steg är att analysera intervjusvaren (s.125). Genom att 
lyssna på banden och gå igenom intervjuanteckningar har vi gjort detta steg. Det sista steget är att 
tolka informationen (s.125). Det har vi gjort genom att vi har analyserat alla svar och 
kategoriserat dem under olika rubriker.  
En av fördelarna med detta är enligt Trost att endast det som är relevant för studien kommer 
med när man ska analysera intervjuer. En annan fördel är att all data har samma struktur vilket 
gör den mer överblickbar (s.127-128).   

Bakgrund 
Här kommer en beskrivning av vad forskning och litteratur anser om språkutveckling och 
samarbete för språkutveckling. Styrdokumenten Lpfö98 och Lpo94 finns även representerade 
här. 

Olika teorier inom språkutveckling 
Enligt Ann-Katrin Svensson (1998:23) har det genom åren funnits många teorier om hur man 
bäst stimulerar barns språkutveckling. Enligt Svensson (1998) är Piagets syn på språkinlärning att 
man lär sig kognitivt till en början genom att använda alla sinnen. Barn lär sig på så sätt om 
omvärlden, vilket senare kan utvecklas till ett eget tänkande (1998:29-30). Vygotskij (2001) 
däremot ansåg enligt Svensson att språkinlärning sker i socialt samspel med andra (1998:32). 
Kommunikation är enligt Vygotskij en viktig funktion av språket. Det första språket man lär sig 
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som liten är en följd av ett tidigare socialt samspel. Med hjälp av språket slussas barnet in i sin 
kulturella värld och kan då använda språket som ett redskap för att utveckla sitt eget tänkande. 
(1998:32-33). Svensson (1998) nämner att Vygotskij ansåg att barnets hela utveckling har en stor 
påverkan när det gäller kulturella, sociala och historiska sammanhang (1998:32). Enligt Svensson 
kan vi dra slutsatsen utifrån Vygotskij filosofi att lärande genom socialt samspel är en viktig del, 
för att kunna fortsätta utvecklas. (1998:32). ”Barnet måste få mängder av tillfällen att umgås med 
vuxna och barn i olika åldrar för att samtala och samspela med dem. Äldre kamrater eller vuxna 
som samspelar med barnet på en nivå som utmanar barnet bidrar till inlärning hos barnet, vilket i 
sin tur leder till mognad och utveckling. Barnet måste också få många och varierande möjligheter 
att vara verksamt och undersöka sin omgivning. Därigenom uppstår det mycket att tala om.” 
(Svensson, 1998: 35) 

Från talspråk till skriftspråk 
Svensson (1998) anser att små barn kan kommunicera trots att de ännu inte har utvecklat ett 
talspråk. Känslor, behov och information är något som delas med någon annan vid 
kommunikation. Alltså kan man enligt Svensson hävda att även små barn kan kommunicera även 
om de inte kan tala. De använder sig istället för ord av joller, skrik och blickar med mera (s.71-
72). Före ett års ålder sätter barnen egna ord på saker och ting, för att sedan övergå till att lära sig 
ord på de vuxnas språk (s.73). Ordförrådet är ganska begränsat fram till de är i tvåårsåldern, 
sedan ökar det mer och mer allt eftersom (s.74). Barnet visar ett allt större intresse för rim, 
ramsor och nonsensord vid sex års ålder enligt Svensson och då väcks även barnets intresse för 
det skrivna ordet (s.81). Vid sju års ålder har språket hunnit bli en del av barnets personlighet och 
han/hon kan höra hur olika dialekter och språk låter i jämförelse med hans/hennes språk (83).  
 
Talspråk sker i samspel med andra och är en stor del av människors identitetsutveckling (s.12-13). 
Talets funktion, innehåll och form är tre huvuddelar som talat språk kan delas in i enligt Svensson 
(s.13-14). Svensson diskuterar dessa tre huvuddelar av språket och anser att med språkets 
funktion avser det sätt språket används. Med det menas hur språket anpassas till det sociala 
sammanhanget i olika situationer t ex om det rör sig om tal eller skriftspråk, om man befinner sig 
i en privat eller offentlig miljö, social ställning och ålder (s.14). Inom språkets innehåll brukar 
man analysera ord och meningars betydelse. Betydelsen av orden kan variera beroende på hur de 
är sammansatta. Att kunna analysera de ord vi använder och vilken betydelse de får är viktigt för 
att vi ska kunna få en god förmåga att förstå det vi läser. Det blir svårt att tolka en texts betydelse 
om vi inte har denna kunskap (s.14). Svensson (1998:18) skriver ”Språket består av en mängd 
byggstenar, bland annat ord, orddelar och språkljud. Dessa byggstenar utgör språkets form”. 
Kunskap om språkets form är viktigt när det gäller ljudenligtstavade ord för barn som ska lära sig 
skriftspråkets stavning(s.18).  
 
Enligt Caroline Liberg (2007) har fonologiskt medvetna barn en bra chans att lära sig hur 
bokstäver används vid läsande och skrivande, eftersom de förstår att språket består av mindre 
delar (s.25). Liberg (2007:25-26) skriver även att ”den fonologiska medvetenheten utvecklas 
samtidigt med läs- och skrivinlärningen, och att dessa båda processer sker i interaktion med 
varandra”. Vidare skriver Liberg att barn får bredda sina språkliga vyer när de lär sig att läsa och 
skriva, eftersom de får delta i aktiviteter som de kanske inte är vana vid sen tidigare (s.26). Enligt 
Barbro Widebäck (1998) har flera forskare kommit fram till att barns skrivande börjar med 
klotter, för att sedan övergå till ett mer medvetet tecknande som sedan utvecklas till låtsasskrift 
som slutligen övergår till riktiga bokstäver (s.47).  



Sidan 10 av 34 

Pedagogers och forskningens syn på läs- och skrivintroducering i 
förskolan 
Enligt pedagogerna i Birgitta Davidssons (2002) studie så ska läs- och skrivinlärning vara till för 
det äldre mogna barnet medan leken främst är till för sexåringen, det omogna barnet (s.179). Boel 
Henckel (1990) kom i sin studie fram till att pedagogerna som deltagit i studien ansåg att det är 
viktigast att arbeta med hela barnet och verksamheten. De vill inte jobba med läsning och 
skrivning som tillhör skolans verksamhet (s.114-115). Förskollärare ska inte undervisa. Det är 
grundskollärarens ansvar. Enligt pedagogerna i Henckels studie är det lätt hänt att, om man som 
förskollärare börjar se sig själv som lärare och inte pedagog, inkräkta på skolans revir. Det är 
viktigt att barnen redan i förskolan får vara med på aktiviteter som är skolförberedande som t ex. 
att lära sig att arbeta tyst och enskilt eller i grupp (s. 169). I sin studie kommer Kerstin Holmlund 
(1996) fram till att det i den traditionella skolan fanns tydliga kompetensgränser. 
Grundskollärarna ansåg att förskollärarna bröt skolans gränser när de undervisade i läsning och 
skrivning. Ifall förskollärarna var tvungna att undervisa i läsning och skrivning ansåg 
grundskollärarna att de skulle använda deras metoder. Metoden för inlärning av läsning och 
skrivning är fortfarande en av de stora frågorna i samarbetet mellan verksamheterna (s.219-222).  
I sin studie har Widebäck (1998:155) kommit fram till att ”Barn utvecklas genom att deltaga i 
aktiviteter och att samspela med vuxna och mer avancerade kamrater”. Enligt Widebäck har vi, 
det svenska folket, en lång tradition av att göra skriftspråket oåtkomligt för barn innan de börjar i 
skolan. En konsekvens av detta har varit att barn haft begränsade tillfällen att bli läsväckta trots 
att barn i tidig ålder intresserar sig för skriftspråket. Att träna den fonologiska medvetenheten är 
lika viktigt som att väcka läs- och skrivintresset (s.155). Widebäck kom fram till i sin studie, som 
berörde barns läs- och skrivutveckling, att de barn som har fått delta i förberedande aktiviteter 
som stimulerat läsning och skrivning har gett bättre inlärningseffekter än hos de barn som inte 
fått denna träning. Vissa yngre barn kunde mycket väl introduceras i skriftspråket i tidig ålder 
p.g.a. att de presterade mer än en del av de äldre barnen(s.169). Svensson (1998) har kommit fram 
till att det finns många studier som pekar på att tidig träning av den språkliga medvetenheten 
genom aktiva övningar av ordlekar, rim, ramsor och texters betydelse förbättrar 
språkutvecklingen. Dessa övningar ger även en bättre läs- och skrivförståelse och 
stavningskunskaper i skolåldern(s.99-103).  
I förskolans läroplan (Lpfö98) står det att det är viktigt att förskolan arbetar med att alla barns 
språkutveckling stimuleras, eftersom språket är sammanbundet med både lärande och ett 
utvecklande av den egna identiteten. Det är viktigt att främja det engagemang och den nyfikenhet 
barnet visar för skriftspråket (s.6).  
 
Det står i Lpfö 98 att 
Förskolan ska sträva efter att varje barn 

1 utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk och sin förmåga att kommunicera med andra och 
att uttrycka tankar, 

2 utvecklar sitt ord- och begreppsförråd och sin förmåga att leka med ord, sitt intresse för 
skriftspråket och för förståelsen av symboler samt deras kommunikativa funktioner. 
(skolverket, 2006b: 9) 

 
Karin Gustafsson och Elisabeth Mellgren (2005) har i sin studie funnit att det är en stor utmaning 
för lärare i förskolan att skapa en miljö som är stimulerande för skriftspråksinlärningen och som 
ger många möjligheter till praktiskt skrivande (s.83-84). Widebäck (1998) skriver att barn med läs- 
och skrivsvårigheter gynnas av att i en tidig ålder introduceras i skriftspråket. De får då 
möjligheten att kunna repetera mycket innan det ställs krav på att barnen ska producera större 
mängder text (s.66). Enligt Ester Stadler (1998) har barn som inte har utvecklat en språklig 
medvetenhet svårt att hålla samma takt som de barn som redan har utvecklat denna färdighet. 
För att komma ikapp med läsinlärningen är de i behov av extra hjälp (22). De barn som innan 
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förskolan inte har haft några läs -/eller skrivaktiviteter kan man hjälpa redan i förskolan. Barn 
med svag fonologisk medvetenhet är det numera möjligt att upptäcka redan i förskolan och på 
det viset kunna ge dessa barn särskild hjälp inför läs - och skrivinlärningen (s.21). Det är viktigt 
att förskollärarna dokumenterar arbetet med de barn som har en svag fonologisk medvetenhet, 
eftersom dessa barn behöver språkligt stöd under en längre tid. Det är därför viktigt att när 
barnen ska förs vidare, från förskolan till förskoleklassen respektive från förskoleklassen till 
grundskolans första år, att det sker ett överlämnande av information om barnet t.ex. om han/hon 
behöver detta språkliga stöd med läs- och skrivinlärning (s.23). I Jan Hjeltes (2005) studie 
använder man sig av så kallade konferenser där man ger information angående barn med särskilda 
behov när det är dags för överlämning från förskola till förskoleklass. Detta är för att 
pedagogerna i förskoleklassen ska veta vad förskolan har arbetat med när det gäller barnets 
språkutveckling och även vad barnet tycker om. Barnens behov blir på så sätt utgångspunkten för 
hur förskoleklassens verksamhet utformas. En bättre överlämning var önskvärd både från 
förskolans och skolans håll, för att pedagogerna på bästa sätt ska kunna bemöta barnen och deras 
behov när de börjar i skolan enligt Hjelte (s.115-116) 

Förskoleklassens språkutveckling 
Enligt Bente Erikssen Hagtvet & Herdís Pálsdóttir (1998) behöver barn leka med språket i 
sexårsåldern, för att de ska få gynnsamma och lustfyllda kontakter med skriftspråket men även 
för att övergången från förskola till skola ska bli fördelaktig (s.215-216). Detta är speciellt viktigt 
för barn som börjar ha svårigheter med att lära sig läsa och skriva. Det är viktigt att dessa barn 
kan möta skriftspråket utan att känna press för att de ska kunna fortsätta att möta skriftspråket 
och inte ge upp. Erikssen Hagtvet & Pálsdottir diskuterar vikten av lekläsning och lekskrivning. 
Genom att lära sig mindre texter kunde barnen lekläsa. Genom att skapa skrivandet kunde de 
lekskriva (s.215). Det barnen producerade från lekskrivandet var ofta långa rader med klotter och 
hemliga tecken som bara de förstod. Barnen kan genom lekläsandet och lekskrivandet komma 
fram till slutsatsen att det vi säger kan vi även skriva. Lekläsa och lekskriva kan hjälpa barnen att 
knäcka skriftspråkskoden (214-215). Erikssen Hagtvet & Pálsdottir hävdar att lekläsning är 
inkörsporten till skriftspråket (s.215). Författarna fann i sitt försök, som de genomförde inom ett 
pedagogiskt program vid speciallärarhögskolan på universitetet i Oslo, att de barn som hade 
deltagit i försöket skrev och läste bättre än genomsnittet enligt standardproven som barnen fick 
skriva i slutet av första klass (s.261). Detta kan bero på att barnen fick en bra inledning till läsning 
och skrivning innan de började i grundskolan. Det är dock viktigt för en fortsatt god utveckling 
att den lärare de har i första klass bygger vidare med arbetet med läsning och skrivning utifrån 
barnens tidigare kunskaper och erfarenheter, för att de ska fortsätta att ha en stark grund inom 
läsning och skrivning enligt Erikssen Hagtvet & Pálsdóttir (s.262).  
 
Ett gemensamt ansvar för barns läs- och skrivutveckling finns hos förskola, förskoleklass och 
skola enligt Anders Arnqvist (2003:67) Han skriver att ”I förskoleklassen är ambitionen att det 
mer barnorienterade pedagogiska förhållningssättet skall möta det mer ämnesorienterade 
pedagogiska förhållningssättet i grundskolan” (2003:67) Lyssna på sagor, arbeta med språklig 
medvetenhet, läsa ord och meningar eller skriva ord och meningar är några av de läs, skriv-och 
språkutvecklande aktiviteter, som förekommer i förskoleklassen enligt Arnqvists undersökning 
(s.76). Det finns ett tydligt samband mellan hur mycket/lite undervisning barnen får inom läsning 
och skrivning och hur mycket de skriver och läser på eget initiativ. Det är antagligen en 
kombination av att barn i förskolan har med sig kunskaper om läsning och skrivning när de 
kommer till förskoleklassen, att lärare utgår ifrån barnens kunskapsnivåer och att barnen arbetar 
med de aktiviteter läraren har presenterat (s.77). Arnqvist menar att man har kunnat se tydliga 
samband mellan språklig medvetenhet och läsfärdighet i flera betydelsefulla studier. Barn som 
inte kan rimma när de går i förskolan har svårare för att lära sig läsa än de barn som kan rimma. 
Arnqvist påpekar utifrån resultat från studierna att det är av allra största vikt att barn får 
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erfarenhet av att leka med språket redan i förskoleåldern (s.78). I undersökningen som Arnqvist 
skriver om hade barnen utvecklats från höstterminen till vårterminen när det gällde deras läs- och 
skrivutveckling i förskoleklass. När det gäller exempel att lekskriva, fanns det dock fortfarande 
barn som inte behärskade detta. Kunskapsmässigt ger det en stor spridning när barnen börjar i 
årskurs ett (s.81). En viktig grund för det kontinuerliga arbetet med läs- och skrivutveckling är 
barnens språkliga medvetenhet som man i förskoleklassen aktivt arbetar med genom olika 
språkliga aktiviteter (s.83). I sin undersökning har Espling och Hällgren (2008) kommit fram till 
att förskoleklassen arbetar med lyssnarövningar, rim och ramsor, tala i hela meningar för att 
sedan fortsätta med arbetet med ord och enskilda ljud och detta ingår i arbetet med 
Bornholmsmodellen (se förklaring under definitioner av begrepp).(s.17) 

Skolans språkutveckling 
Enligt Liberg (2007) är språkutveckling när vi socialiseras in i ett språk och kan delta mer aktivt i 
olika språkliga aktiviteter (s.13). För att kunna utveckla en god språklig kompetens är det viktigt 
att man blir påverkad av miljöer utanför hemmet och närmiljön menar Liberg. Det är därför 
viktigt att barn får skriva, läsa och tala om andra miljöer. Så stora erfarenheter av detta har inte 
barn och därför spelar skolan en mycket viktig roll i barnens språkliga socialisation (s.14).  
 
Genom att ge barnen möjlighet att förstå texten de läser utan att enbart läsa mekaniskt är samtal 
kring det de läser det bästa sättet att stödja barn när det gäller deras läs- och skrivutveckling enligt 
Liberg (2007:29). I Lpo 94 står det att 
 ” Läraren skall :  

1 stärka elevernas vilja att lära och elevernas tillit till den egna förmågan,  
2 organisera och genomföra arbetet så att eleven  

- får stöd i sin språk 
- och kommunikationsutveckling,” (skolverket, Lpo 94,s 12) 

 
Det är mycket vanligt att barnens skrivförmåga utvecklas före och snabbare än läsandet i början 
av deras läs- och skrivutveckling skriver Liberg. Hon nämner att barnen skriver ofta något till en 
bild som de har ritat (s.30-31). Hela ord som barnen känner ett nära samband med är ofta det 
första de lär sig att läsa och skriva enligt Liberg. Liberg nämner att många barn går sedan vidare 
och lär sig använda ljudning vid både läsning och skrivning, det vill säga att de knäcker koden.  
Enligt Liberg finns det vissa steg att gå igenom, för att lära sig ljudningstekniken när barn ska lära 
sig att läsa (s.32). Dessa är:  
 

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

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

ordning bildas ett annat ord 
6 att det finns undantag från dessa huvudregler, dvs. stavningsregler ”(Liberg, 2007:33) 

 
Genom lekar, samtal och barnets egna skrivförsök kan inlärningen av grammatiska, fonologiska 
regler ske (s.33). Inom läsinlärningen har mycket forskning skett enligt Liberg. Hon nämner att 
det finns olika sätt som barn kan lära sig skriva och läsa på. Två av de vanligaste sätten är att man 
utgår från helheten och bryter ner den i mindre delar (ljud, stavelser och ord) eller att man utgår 
från beståndsdelar (bokstäver), för att sedan bygga upp meningar, ord och texter till en helhet 
(s.32). Det egna läsandet och skrivandet utvecklas ju högre upp i skolan barnen kommer. När de 
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förstår syftet med läsningen och skrivningen blir de mer flexibla menar Liberg (s.35). Ett av 
strävansmålen i Lpo 94 är att eleverna utvecklar ett mångsidigt och rikt språk. Barnens förmåga 
att bli bra läsare och skrivare påverkas enligt Liberg (2007) av vissa faktorer. Dessa faktorer rör: 

 
1 ”läsaren och skrivaren själv 
2 de texter och textuppgifter hon möter och 
3 de sammanhang (den kontext)vari läsandet och skrivandet ingår.” (Liberg 2007:38) 

 
Eftersom många barn och ungdomar tillbringar för lite tid till att läsa och skriva på fritiden, är det 
viktigt att skolan lockar dem att börja läsa mer genom att tillbringa tid på biblioteket. Enligt 
Liberg är det inte bara språkämnena som har ett ansvar för barns språkliga utveckling. Alla 
ämnen på skolan delar detta ansvar (s.39). Skriften och språket måste kopplas till barnens 
vardagssituation så att de har något att relatera till för att de ska kunna utveckla sitt språk (s.31).  
Ett av uppnåendemålen i Lpo94 är att varje elev efter att de har gått i grundskolan ska bemästra 
det svenska språket, men även att han/hon ska kunna lyssna och läsa aktivt samt uttrycka idéer 
och tankar i skrift och tal (Lpo94: 10) Espling och Hällgren (2008) nämner att skolan använder 
sig av strategier som t ex. att man läser passande litteratur för och med barnen. Föräldrarna 
engageras att hjälpa barnen med de individuella läsläxorna samt att de förklarar svåra ord för sina 
barn (s17).  

Samarbete och samlokalisering 
Samarbetet mellan förskoleklass och skola sker oftare än samarbetet mellan förskola och 
förskoleklass har Hjelte (2005) kommit fram till i sin studie. En bidragande orsak till detta är att 
förskollärarna i förskolan och de övriga lärarna inte ansåg sig ha något gemensamt med varandra 
(s.83-88) Hjelte påpekar att samarbetet påverkas av geografiska lägen och möjligheten till 
samarbete ökar i de fall där verksamheterna befinner sig i samma lokal (s.86). Underlättas 
samarbete om man befinner sig i samma lokaler och kan verksamheterna fungera lika bra när de 
befinner sig i olika lokaler är något som Rolf Christersson (1995) funderar kring. Han kommer 
fram till att det dagliga samarbetet inte behöver vara så komplicerat utan det handlar om att se 
möjligheterna och våga förändra. En fråga som Christersson tycker att lärare ödslar mycket tid på 
är att passa in tider då de kan träffas i varandras verksamheter. Eftersom samarbete handlar om 
att se till barnens bästa så ska vi också kunna hitta möjligheter till ett samarbete och därför ska 
inte svaret till den frågan vara så svår menar Christersson (s.171-172).  
 
Enligt Davidsson (2002) fanns det en rädsla innan förskoleklassens införande hur barns övergång 
från förskola till skola på bästa sätt skulle ske för att gynna barnen. Det var ett stort steg för 
barnen att vänja sig från livet i förskolan till livet i grundskolan. Ofta var det problematiskt och 
barnen var dåligt förberedda när det gällde skriv-, läs- och matematikinlärning när de skulle börja 
i skolan. (2002:32-33). Förskoleklassen kan ses som ett samarbete mellan förskolan och skolan 
där barnen förbereds för hur man arbetar i skolan. 1973 kom barnstugeutredningen där man kom 
fram till att det var viktigt att barnen förbereddes för skolan, eftersom skolan ansågs vara skild 
från förskolan. Barn ansågs vara i behov av en kontinuitet som skulle kunna uppnås genom 
lärares lika synsätt på barns lärande och metoder. Enligt läroplanerna 1975 t.o.m. 1987 skulle 
samarbetet mellan förskola och skola bestå av att förskolan skulle förbereda barn för skolan och 
det var sedan upp till skolan att bygga vidare på den grund förskolan lagt. (2002:28-31).  Till en 
början var en del av pedagogerna i Davidssons studie tveksamma till hur ett samarbete mellan 
förskola och skola rent praktiskt skulle kunna fungera. (2002:94). Det fanns enligt Davidsson ett 
antal faktorer som spelade in för hur ett samarbete skulle kunna genomföras. Några faktorer var: 
 

1 tid 
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2 inblick i varandras verksamheter 
3 pedagogernas/lärarnas olika kompetenser 
4 den fysiska miljön (hur rummen var utformade) (2002:s.95,113,98,111). 

 
Det var viktigt för pedagogerna att få nog med tid på sig för att kunna komma fram till vad 
samarbetet skulle innehålla för att få en inblick i varandras verksamheter (2002:95). 
Förskollärarna och grundskollärarna har olika kompetenser. I samarbetet tog man tillvara på 
dessa. (2002:98). Förskollärarnas kompetens kom fram genom att de använde sig av leken, för att 
lära barnen. Grundskollärarnas kompetens kom fram genom att de koncentrerade sig på 
skrivning och läsning. Enligt Davidsson ändrades pedagogernas/lärarnas uppfattningar, under 
tiden som hon genomförde sin studie, om den egna yrkesrollen och synen på barnet. Barnets 
mognad kopplas inte längre ihop lika mycket med hur de lär och hur gammal han/hon är (s.181). 
Genom att deras syn på sin egen yrkesroll har förändrats har även ansvaret för innehåll och 
aktiviteter förändrats. Tidigare har de inte behövt ta lika stort ansvar men eftersom alla nu är 
delaktiga i samarbetet så är även alla ansvariga för innehåll och de aktiviteter som man bedriver. 
Samarbetet har lett till en integrerad verksamhet och de delar på aktiviteter och rum som t ex. 
läsning, skrivning och lek. Eftersom de nu har en gemensam verksamhet så får de nya insikter 
och erfarenheter som leder till en utveckling av verksamheten (s.181). De delar nu ansvaret för 
hur den dagliga verksamheten genomförs och deras pedagogiska kompetenser kompletterar 
varandra (s.165). Espling och Hällgren (2008) skriver i sin undersökning att lärarna i både 
förskola och skola tror att gemensamma lokaler skulle leda till ett närmare samarbete, vilket inte 
fanns då de genomförde undersökningen (s.21).  

Forskare och pedagogers syn på samarbete mellan verksamheterna 
I sin studie har Davidsson (2002) undersökt fyra arbetslags utveckling i ett samarbete mellan 
förskola och skola. (2002:13). I början av samarbetet hade lärarna olika syn på barnen beroende 
på om de gick i förskoleklass eller grundskolan. Sexåringarna ansågs vara omogna medan 
skolbarnen ansågs vara mogna (s.178-179). Barnen ansågs ha olika behov beroende på om de 
tillhörde förskoleklass eller skola. Barnen som tillhörde skolan förväntades kunna sitta stilla och 
lägga fokus på sitt skolarbete medan barnen tillhörande förskoleklass ansågs behöva omväxling 
mellan fri lek och skolundervisning. Målet med förskoleklassverksamheten var att förbereda 
barnen i förskoleklass för skolan. Skolan ansågs vara ett redskap när det gällde att bedöma 
barnens mognad (s.178-179). Davidsson påpekar att lärares yrkesroll hör ihop med deras 
kompetens vilket är en viktig del i ett samarbete. Kompetensen påverkar hur ansvarsfördelningen 
i samarbetet ser ut. Detta kan bero på utbildning, de olika traditioner som förskolan och skolan 
har, föreställningar om deras syn på barn och hur ett samarbete ska genomföras enligt 
Davidssons studie. Lärarna i studien ansåg barns mognad och olika kompetenser vara hinder för 
ett samarbete (136-137). Samling och temaarbete är aktiviteter som anses passa för samarbete till 
det mogna barnet (skolbarnet) (s.118) 
  
När skolformerna växte fram hade förskolan och skolan olika behov och har därigenom utvecklat 
olika traditioner enligt Gunilla Dahlberg och Hillevi Lenz Taguchi (2000:7). I förskolan var det 
barnens sociala utveckling som stod i centrum och i skolan lärde sig barnen ämneskunskaper 
(s.17,19). De här traditionerna ska därför mötas där lärarna kompletterar varandra när det gäller 
samarbete mellan förskola och skola (s.21). Dahlberg och Lenz Taguchi (2000) påpekar att en 
gemensam barn- och kunskapssyn samt syn på barns lärande är något som lärarna måste utveckla, 
för att det ska fungera (s.21-22). I sina studier har Gustafsson och Mellgren (2005) kommit till 
slutsatsen att barn skaffar sig en åsikt om skriftspråket i väldigt tidig ålder och åsikten ändras 
sällan. Det finns många antaganden och traditioner gällande hur barn lär sig skriva i förskolan 
och skolan som inte har diskuterats enligt Gustafsson och Mellgren. För att det ska vara möjligt 
att nå läroplanernas mål måste dessa traditioner och antaganden diskuteras enligt dem (s.77).  
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Enligt Christersson (1995) är det bra att diskutera vilka olikheter som finns för att förskollärare 
och lärare ska få en ömsesidig förståelse för vilka likheter och olikheter som finns i 
verksamheternas kulturer. När det gäller lärarrollen så finns det uppfattningar om att de inte 
uppmärksammar barnens mognad och individualitet utan låter undervisningen styras av 
läromedlen. När det kommer till förskollärarrollen så är uppfattningarna att man ägnar sig mer åt 
omsorg och lek än pedagogisk verksamhet. Dessa åsikter måste ställas mot varandra innan ett 
samarbete startar. Grunden för värderingarna ligger i verksamheternas historia. Detta kan bli till 
en styrka i organisationen och behöver därmed inte ses endast som en nackdel (s.95-96). Enligt 
Christersson ska samarbete mellan förskola och skola utveckla varandra och utvecklas 
tillsammans så att delarna blir till en helhet (s.56) För att möta kraven från läroplanerna och ge 
barnen den kunskapsutveckling de har rätt till är det av yttersta vikt att lärarna är villiga att 
vidareutbilda sig påpekar Gustafsson och Mellgren (2005:77-78). Christersson (1995) anser att 
förskola och skola bör samarbeta för att få ett helhetsperspektiv på barnens utveckling, eftersom 
verksamheterna har ett gemensamt ansvar för deras utveckling. Samarbete mellan förskola och 
skola syftar till att ett gemensamt handlande kan utformas eftersom verksamheterna historiskt har 
olika traditioner (s.9). Skapandet av gemensamma lösningar i en utvecklingsprocess är målet för 
samarbetet. Med barnens bästa i fokus ingår det i processen att utforma ömsesidiga tankar om 
hur verksamheten ska se ut. (1995:16) I förskolans läroplan (Lpfö98) ska man sträva efter ett 
samarbete med skola, förskoleklass och fritidshem för att främja barnens mångsidiga lärande 
(s.12). I Lpo94 står det att för att främja alla elevers allsidiga utveckling ska ett samarbete mellan 
förskoleklass, fritidshem och skola eftersträvas. För att det långsiktiga lärandet ska befrämjas ska 
även ett samarbete mellan förskola och skola eftersträvas (s.14). I Lpfö98 står det att  
” Arbetslaget skall 

• utbyta kunskaper och erfarenheter med personalen i förskoleklass, skola och 
fritidshem och samverka med dem ” (skolverket, Lpfö98, s. 12) 

 
I Lpo94 står det att 
”Läraren skall 

• utveckla samarbetet förskoleklass, skola och fritidshem, 
• utbyta kunskaper och erfarenheter med personalen i förskolan..”(skolverket, Lpo94,s.14) 

 
Ingrid Pramling Samuelsson & Ulla Mauritzon (1997) påpekar att en av förutsättningarna till ett 
samarbete mellan förskola och skola är att i arbetslaget ha gemensamt formulerade mål (s.16). 
Geijer (2003) anser att en förutsättning för barns goda språkutveckling är att det måste finnas ett 
verksamhetsmål som leder till samtal med andra yrkesgrupper och att de båda verksamheterna 
överskrider sina gränser (s.168) Christersson (1995) anser att fokus på samarbete är viktigare än 
tidigare i och med införandet av förskoleklassen. Han skriver vidare att lärarna bör ställa sig 
frågorna: hur långt har arbetet kommit?, hur samarbetet mellan verksamheterna fungerar? och 
varför samarbetet ska ske?. Enligt Christerson kan djupare samarbete nås när man har svaren och 
förutsättningarna och kraven är att man vågar pröva även det som tidigare varit otänkbart 
(1995:10-11). För att ett samarbete ska vara möjligt krävs att miljön formas av:  
 

1 motivation i arbetet 
2 bra arbetsklimat 
3 öppna kommunikationer 
4 överblick över de olika verksamheterna 
5 helhetssyn 
6 enighet omkring målen (Christersson, 1995:173) 
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Den gemensamma kompetensen kan öka både på bredden och djupet när det sker ett samarbete 
mellan förskollärare och grundskollärare. Christersson likställer teamet under en operation med 
lärares samarbete. För att arbetet ska kunna genomföras på ett tillfredsställande sätt är alla i 
gruppen nödvändiga och bidrar med sin kompetens. (1995:53).  
 
I sin undersökning skriver Espling och Hällgren (2008) att en speciallärare från högstadiet 
kommer till förskoleklassen och pratar om vikten av läsning med och för barn på deras 
föräldramöten. Anledningen till detta är att föräldrarna ska få upp ögonen för att det märks 
tydligt högre upp i skolåren om barnen har fått en aktiv språkträning i de tidiga åren i skolan. 
(2008:18). 

Samarbete för att befrämja språkutveckling 
Geijer (2003) genomförde sin studie under tre års tid. Hon fann att i början visade lärarna som 
hon undersökte men speciellt förskollärarna en motvillighet att samtala om läs- och 
skrivsvårigheter (s.103). Samtalen gick dock framåt pga. förskollärarnas önskan att förstå skolans 
krav på barnen och det gemensamma intresset lärarna hade för barns språkutveckling (s.105). I 
början var språket mellan de olika grupperna ett problem och förskollärarna höll fast vid åsikten 
att små barn inte ska läsa (s.104). Geijer ansåg att de olika språken som de olika lärarna ”talade” 
när de diskuterade barnen var ett hinder för ett samarbete i barns tidiga träning i fonologisk 
medvetenhet men även i tvärkommunikation mellan lärare (s.157-158). Så småningom kom de 
över detta språkhinder när de hittade gemensamma betydelser för normer, värderingar och ord 
vilket gjorde att de olika yrkesspråken inte var ett hinder längre (s.161). Geijer fann i sin studie att 
möjligheten till ett gemensamt synsätt på barnet kan fås genom att olika yrkesgrupper 
kommunicerar med varandra. Genom denna kommunikation utvecklas den egna kompetensen 
samt ökad kunskap genom att arbeta med andra yrkesgrupper (s.162)  
I Lpo94 står det: 
”Läraren skall 

[…] 
1 samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen och  
2 organisera och genomföra arbetet så att eleven 
[…] 
-1- får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling,  
(Skolverket, Lpo94, s.12) 

 
Lena Geijer (2003) anser att det finns strukturella hinder som står i vägen för samarbete mellan 
professioner gällande barns språkutveckling. Exempel på sådana hinder kan vara ekonomiska 
neddragningar och omorganisationer, vilket resulterar i att tiden med barnen och kollegor 
minskar. Detta leder till att kunskapen hos barnen om språkutveckling minskar (s.168) Geijer har 
i sin forskning kommit fram till att eftersom förskollärare inte har någon vetskap om skolans krav 
på barns språk så diskuterar de aldrig sin kunskap om barns språkliga nivå med lärare i skolan. 
Geijer har dragit slutsatsen att förskollärare sällan pratar om dyslexi och läs- och skrivsvårigheter 
eftersom dessa begrepp inte finns i deras yrkesspråk. Om de vid något tillfälle diskuterar barns 
språkutveckling är det oftast med en talpedagog. Talpedagogen blir då delaktig i arbetet med 
barnets fortsatta språkutveckling (s.157). Hur barnens skriftspråk utvecklas är beroende på vilken 
kultur barnen ingår i, vilket lärande och vilka vuxna barnen möter i förskola och förskoleklass 
enligt Gustafsson och Mellgren (2005:81). Dokumentation av processen krävs för att veta var 
barnen är i sin språkutveckling. (2005:16,81). Dokumentationen gör det lättare för lärare i 
förskola, förskoleklass och skola att kunna möta barnen på deras nivå och sedan hjälpa dem 
vidare i sin utveckling. Gustafsson och Mellgren (2005) har upptäckt att i förskolan är många 
lärare osäkra på hur man ska kunna följa utvecklingen på ett praktiskt och bra sätt. (2005:81).  De 
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väntar på att barnet ska mogna istället för att upptäcka de behov som finns och sätta in 
stödåtgärder enligt Gustafsson och Mellgren. (2005:15). Clas-Uno Frykholm (2007) anser att 
storskalig test av barns läs- och skrivutveckling är onödig. Det ger dock en bra bild på 
omfattningen av problemet och de allmänna kunskaperna som finns i landet genom åren. 
Dokumentation med ett observationsschema i språkutveckling (t ex. LUS eller Språket lyfter) bör 
enligt Frykholm följa med varje enskilt barn genom åren i skolan. (2007:s.108). Det är viktigt att 
inte se skriftspråkandet som formell kunskap enligt Gustafsson och Mellgren. Genom symboler, 
konst, bilder, skyltar med mera bearbetas skriftspråket efter barnens egna behov och intressen. I 
förskolan bör lärare vara utbildade i hur barn lär sig läsa och skriva samtidigt som de bör vara 
medvetna om att inga kunskapskrav eller mål ska ställas. Barnen ska stöttas från sin nivå och inte 
bedömas ha svårigheter utifrån uppställda mål. (2007:79,80,84). Eftersom alla barn har olika 
erfarenheter med sig från förskola och hem är det enligt Gustafsson och Mellgren viktigt att 
lärarna inte utgår från samma grund med alla barn utan individualiserar undervisningen. 
(2007:80). Något gemensamt synsätt på skrivlärande i förskola och skola finns inte skriver 
Gustafsson och Mellgren, vilket gör att barnen möter nya processer istället för att gå vidare i en 
påbörjad process (s.37). Detta anser även Liberg (2007) som skriver att det fortfarande finns 
skolor som inte tar vara på de kunskaper barnen har med sig från förskolan (s.27).   
 
Espling och Hällgren (2008) skriver att det är viktigt med överlämningssamtal där barnens behov 
delges. Skolan menar att det är för att undvika att man undersöker samma fenomen flera gånger. 
De skriver vidare att de tre verksamheterna i undersökningen är överens om att man skulle kunna 
ordna ett bättre samarbete mellan förskola och förskoleklass (s.17). Enligt Espling och Hällgren 
(2008) så finns det överensstämmande åsikter mellan de tre verksamheterna i deras undersökning 
av att barn med språkliga svårigheter har stor nytta av att verksamheterna samarbetar. Det 
medverkar till att man upptäcker problemen på tidigt stadium och kan därefter sätta in resurser 
för att hjälpa barnen (s.20). Deras resultat visar att skolan även anser att barnens språk stärks 
inför skolstarten om förskolan är med i samarbetet. Espling och Hällgren (2008) nämner i sin 
undersökning att för att kunna individualisera skolarbetet för barnen, är det viktigt att man 
överför information mellan stadierna enligt skolan. Detta är för att om barn med språkliga 
svårigheter får för svåra texter, möter de oöverstigliga hinder och de känner att de misslyckas 
med skolan (s.18) De skriver vidare att de tre verksamheterna i deras undersökning använde sig 
av portfolio för att nå läroplanens mål och för att både lärare och barn skulle se barnets 
utveckling genom åren vilket man anser är viktigt. Redan i förskolan börjar man med portfolio 
och det följer med barnen upp till årskurs sex. (s.23) 

Resultat och analys 
Syftet med vårt examensarbete är att undersöka hur man arbetar med språkutveckling i förskola, 
förskoleklass och skola och även om det finns något samarbete mellan verksamheterna. Vi har 
även valt att undersöka om samarbetet hämmas om verksamheterna inte är samlokaliserade. Här 
nedan kommer resultatet från enkäter och även intervjuer.  
 
För att lättare kunna skilja på pedagogerna har vi valt att döpa pedagogerna till : 
Förskolepedagogen: Amelia 
Förskoleklasspedagogen: Adam 
Förskolepedagogen: Bodil 
Förskoleklasspedagogen: Bert 
Förskolepedagogen: Cecilia 
Förskoleklasspedagogen: Carl 
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Område A 

Arbetet med språkutvecklingen i de tre olika verksamheterna 
Enligt Amelia bestämmer varje avdelning på deras förskola hur de väljer att arbeta med 
språkutveckling. Amelia berättar att de arbetat med TRAS som står för tidig registrering av 
språkutveckling. En personal från varje avdelning på förskolan har gått den här utbildningen. De 
försöker hela tiden tänka på hur de arbetar med språket t ex för de barn som behöver träna på 
ljudkombinationer. De använder ett speciellt memoryspel för att träna på de ljudkombinationer 
som de har svårt för och den här träningen sker i liten grupp. Amelia berättar även att det finns 
barn som inte har några problem med sin språkutveckling, men det skadar inte att de är med på 
de här aktiviteterna ändå. De utgår från barnens olika behov när de planerar hur de ska arbeta 
med barnen.  
 
Adam nämner att de inte har några fastställda dokument som styr hur de arbetar med barnens 
språkutveckling. Han berättade att de använder sig av Bornholmsmodellen och de arbetar 
omfattande med språket. Bornholmsmodellen är en språkstege som spänner över hela året och 
handlar om ett troll som heter Trulle (sic). Det är det viktigaste i förskoleklass, det sociala och läs- 
och skrivövningar. ”Har man ett språk kan man också vara social för det går hand i hand. Det är 
viktigt att ha ett språk, för språk är makt. Annars får man använda knytnävarna då ingen förstår 
en säger Adam”.  
 
För barn med annat modersmål, används utvidgade språklekar som t ex att de bakar med barnen 
och därigenom får barnen lära sig olika begrepp som t. e.x. hälften, dubbelt och upp till kanten. 
På det viset lär de sig att mäta och tala om vad olika saker är som t ex. socker och mjöl osv. Med 
hjälp av dessa övningar får de med matematik, språk och begreppsbildning. Första och sista ljudet 
och mellanljudet som klasskamraterna redan kan, har de också tränat med barnen som har annat 
modersmål. De här sakerna har de suttit och tränat på olika sätt med förskolematerial. De har fått 
det språkligt och visuellt säger Adam. Det är enligt honom jättebra att göra det visuellt med 
FLANO -bilder och dessa använder de regelbundet som hjälpmedel. De har även visat upp olika 
djur som gjort att barnen har fått lära sig nya ord. Adam nämner även att de jobbar med 
språkkedjor, som innebär att man låter ett barn säga ett ord och sen ska nästa barn säga ett ord 
som börjar på föregående ords sista ljud. Ett skepp kommer lastat är också en lek som de 
använder sig av. Det menas att de t. e.x. säger att ett skepp kommer lastat med ord som har tre 
stavelser och så får barnen komma på ord som har just det.  Adam tog även upp att de skickar 
med föräldrarna lappar hem om olika övningar som de kan göra med sina barn och har även 
poängterat för dem, att det är inget de ska sitta hemma vid bordet och träna på, utan de ska se till 
att det blir på ett lekfullt sätt. Han nämner alternativ som att t ex använda sig av lite roliga 
ordlekar när de är ute och åker bil eller sitter och väntar i ett väntrum. Olika lekar man kan 
använda sig av under bilfärder är att man kan prata om vilka färger det är på bilarna som man 
möter och vad färgerna börjar på för ljud och att de kan klappa stavelser. Genom detta får 
föräldrarna insikt om att deras barn kanske inte har snappat upp saker som t ex sista ljudet i ett 
ord. Oftast tror föräldrarna att det inte är svårt att höra sista ljudet i ett ord och sådana här banala 
saker kan bli en barriär för barnen. Adam tar även upp att barnen blir stolta när pedagogerna 
säger till dem att det märks att de har tränat och att de har blivit säkra på det. Adam tar även upp 
att föräldrarna tycker att det är kul att få träna med sina barn hemma och att de då får insikt om 
vad deras barn behöver träna mer på.  
 
Adam berättar att de har jobbat med Bornholmsmodellen fyra dagar i veckan och på fredagar har 
de haft planeringstid, då barnen har varit på fritids. Detta kommer de att ändra på så att de även 
jobbar på fredagar med Bornholmsmodellen, för att få mer tid att träna med barnen. Han nämner 
att det är viktigt att vara medveten om att det de håller på med nu är grundläggande inför skolan. 
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”Det är det förskoleklassen är till för, att vara förberedande inför skolstarten.” Adam tycker att 
det är väldigt viktigt att man leker in barnens kunskaper istället för att bli för lik skolan och 
poängterar att det är A och O i förskoleklassen. 

Samarbete mellan verksamheterna 
Både Amelia och Adam säger att det inte finns något samarbete mellan deras verksamheter mer 
än då barnen ska flyttas upp till förskoleklass. Amelia visar upp ett nytillkommet dokument för 
det här läsåret som beskriver övergången mellan förskola och förskoleklass. När det gäller barn 
med språkliga svårigheter har de inte heller något samarbete. Vi kan se att de i 
överlämningsdokumentet beskriver barnens utveckling och lärande med fokus på kompetenser 
och intresse och har barnen svårigheter, då skriver de hur de har arbetat med barnen för att 
mottagande pedagoger ska veta hur de ska kunna arbeta vidare med dessa barn. Amelia nämner 
även att det är mycket upp till föräldrarna att meddela förskoleklasspedagogerna om det är 
någonting speciellt som de tycker att pedagogerna borde veta. Detta pga. att det kan hända 
mycket med barnens utveckling innan de börjar förskoleklassen. Det som barnen hade 
svårigheter med på förskolan kanske inte är något problem den dagen de börjar i förskoleklassen. 
Hon nämner även att föräldrarna måste godkänna det pedagogerna skriver i 
överlämningsdokumentet, eftersom det råder sekretess mellan verksamheterna. Amelia tar upp att 
det är mer det sociala de pratar om vid överlämningskonferenserna och om de har svårt att 
uttrycka sig, men de tar även upp om något barn har några svårigheter så att de i förskoleklassen 
kan arbeta vidare med svårigheterna som finns.  
 
Adam berättar att de har startat ett samarbete med skolan som fortfarande är på 
”brainstormingstadiet”. En gång i månaden träffas pedagogerna i deras skoldistrikt, för att 
diskutera det blivande samarbetet. De idéer och tips de får under de här träffarna tar de med sig 
till skolan och arbetar med. Det de har tänkt sig är att de till hösten ska bilda F1-grupper där man 
kan ha lite olika nivåer och att barnen kan vandra mellan de här grupperna beroende på sina 
erfarenheter. Så ska de arbeta med de här grupperna tills alla barnen har checkats av och fått med 
sig alltihop. ”Ingen ska komma till ettan utan att ha hela biten klar för sig om stegarna som finns i 
språkstegen.” De barn i förskoleklassen som behöver lite mer utmaningar kan få arbeta med 
barnen i ettan, samtidigt som något barn i ettan kanske behöver komma in till förskoleklassen 
och arbeta med dem. Det här arbetssättet ska bli en naturlig del i samarbetet och ska förhindra att 
det ska kännas utpekande för ett barn i ettan att gå ner till förskoleklassen och arbeta med dem. 
”De ska ha lite blandade grupper, men ändå se till att alla får sina utmaningar för att kunna 
utvecklas.” Det kommer även att bli en utmaning för personalen. Han berättar även att det inte är 
bara förskoleklasspedagoger och grundskolepedagoger som är inblandade i samarbetet utan även 
fritidspedagogerna. Fritidspedagogerna deltar inte på träffarna som de har i skoldistriktet, men de 
funderar på att utveckla det så att även de får delta. Detta p.g.a. att man blir mer motiverad att 
göra saker när man ingår i ett arbetslag och beslutar om det som man ska arbeta med.  

Samarbete och samlokalisering 
Amelia och Adam anser att det underlättar för ett samarbete om verksamheterna är under samma 
tak eller har väldigt nära till varandra. Adam nämner att han och pedagogen i klass ett kommer att 
ha rummen bredvid varandra och han nämner även att det var ett krav från deras sida när de 
började prata om det här samarbetet. Klass ett pedagogen kommer att ha sina svensklektioner på 
samma tid som de i förskoleklassen arbetar med trollet Trulle i Bornholmsmodellen. Adam 
nämnde även att de ska ha en bank med material som båda pedagogerna kan gå och hämta 
material från som passar för det de håller på med för stunden och det kommer även att anpassas 
efter barnens behov.  
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Amelia nämner att det hämmar samarbetet om man inte är samlokaliserade och kan inte säga så 
mycket mer, eftersom det inte sker något samarbete mer än vid överlämningen till 
förskoleklassen. Adam tycker att det skulle vara väldigt hämmande för samarbetet om de inte är 
samlokaliserade. Han kan ju inte börja springa iväg med några sexåringar till någon skolklass och 
lämna dem där för att sen springa tillbaka. Det skulle bli kaos. Adam nämner även att han inte 
tycker att förskolan skulle höra hemma i skollokaler, för det är viktigt att arbetet i förskolan inte 
blir lik skolans. ”De lär ändå i leken och är förskolepedagogerna duktiga, lär barnen sig hela tiden 
ändå. Det ska man inte behöva ha samarbete med skolan för. Det får inte bli att barnen sitter ner 
och läser och skriver bara, utan det ska vara lustfyllt och spännande”.  

Område B 
Förskolepedagogen: Bodil 
Förskoleklasspedagogen: Bert 

Arbetet med språkutvecklingen i de tre olika verksamheterna 
Bodil berättar att de har en arbetsplan som styr hur de arbetar med barnens språkutveckling. 
Bodil berättar att de använder sig av språktåget när de jobbar med barnens språkutveckling. 
Språktåget innehåller olika vagnar som består av rälsläggarna, ljud, rim och ramsor, meningar, 
stavelser, språkljud och gåtor. Dessa vagnar har de försökt att använda medvetet och haft 
utbildningar kring samt jobbat med de äldsta barnen i grupper på deras respektive avdelningar. 
Hon nämner även deras projekt som kallas för musikspråka, som baserar sig på att man vet att 
språk och musik förstärker varandra. När det gäller barnen med andra modersmål än svenska, är 
svenskan det minsta de har gemensamt med de svenska barnen. Eftersom det är svenskan som 
gäller på förskolan, måste barnen lära sig det och därför använder man musiken, för att stärka 
både språkutvecklingen och det sociala. ”Musikspråka bygger på en arbetsmetod där man 
använder musik medvetet, därför måste den som håller i musikstunden ha tänkt igenom vad det 
är man vill komma åt. Arbetsgången är om man har en enkel ramsa, arbetar man med den först 
som en ramsa och sen kanske man leker den också. Man gör den på många olika sätt som t ex 
klappar den i takt, sen kanske man lägger till rytminstrument efter det att man lekt ramsan och 
det hela kan sluta med att man kanske klär ut sig och visar upp det för kompisar”. De här 
musikspråkagrupperna finns på alla avdelningar på förskolan och barnen delas in efter ålder. 
Bodil säger att det är för tidigt att se hur mycket det betyder för samarbetet. Varje avdelning har 
samlingar där de sjunger och arbetar med ramsor för att utveckla språket. De äldre barnen har 
både musikspråka och ”mattetåget”. ”Mattetåget” är precis som språktåget indelat i olika vagnar 
och behandlar olika begrepp inom matematiken. Bodil nämner att hon inte tror att man tänker 
specifikt att nu arbetar jag med språkutveckling, utan det är något som genomsyrar hela 
verksamheten. Sedan arbetar de med olika teman som t ex vatten. Arbetar de med vatten, är det 
en del av språkutvecklingen, då barnen själva får undersöka olika saker som intresserar dem inom 
vattenområdet. Arbetet med språkutvecklingen är enligt Bodil ”både organiserad och i det fria när 
man möter enskilt barn”. Hon berättar även att de försöker prata med sina ansvarsbarn så mycket 
som möjligt varje dag. Pedagogerna är med vid matbordet och ute på gården och där försöker de 
”ha varje barns behov framför ögonen”. Det gäller även de barn som inte pratar. Hon berättar att 
de har två barn som inte kan någon svenska och det de barnen behöver, är att ”sköljas över” med 
språk t.ex. när de gungar säger man att nu gungar vi och verkligen visar för barnen vad det är 
man säger.  
  
Bert börjar med att nämna att deras arbete med barnens språkutveckling utgår från läroplanen 
Lpfö98, men att de även själva bestämmer hur de vill arbeta. Bert berättar att de arbetar utifrån 
Bornholmsmodellen. De skriver även dagbok på måndagar, då barnen får berätta vad de har gjort 
under helgen. Händelseböcker är också något som de låter barnen arbeta med. Där får barnen rita 
och skriva egna sagor. Han nämner även att de har böcker som pedagogerna har tillverkat till 
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barnen där de får skriva om olika saker som t ex familjen, favoritmat osv. Rim och bokstavsljud 
är också något som barnen får arbeta med. De låter även barnen härmskriva dvs. de skriver av det 
som pedagogerna har skrivit. Det gäller för de barnen som inte riktigt kan skriva än. Högläsning 
använder pedagogerna också som en medveten arbetsmetod. Under samlingen uppmuntrar de 
barnen att prata själva och begära ordet i en tillåtande miljö där barnen vågar säga det de vill. 
 

Samarbete mellan verksamheterna 
Bodil berättar att de har projektet musikspråka och nämner även att hon inte tror att det är så 
många förskolor som har ett sådant arbete. Egentligen har det börjat mycket tidigare än innan 
förskoleklass fanns. För då började man prata språkutveckling och språktåget är baserat på ett 
material som funnits länge, utifrån Bornholmsmodellen bland annat. Både de i förskolan och 
skolans lägre åldrar arbetar med det. ”Även om de håller på med rim och ramsor, meningar och 
ord, att man klappar stavelser, vilket man gör i t ex musikspråka, gör det inget att man gör samma 
sak när man kommer till skolan. Inom förskolans pedagogik säger man aldrig att någon gör fel. 
Man gör saker tillsammans och så ser pedagogerna att det är barn som kanske inte förstår det. 
Många barn har det, men även många förstår inte vad de håller på med”. Musikspråka är ett 
regelbundet samarbete. ”Vid själva inskolningen kommer förskoleklasspedagogerna och hälsar på 
våra femåringar och femåringarna går och hälsar på i förskoleklassen. Vi ska ha en musikträff, 
femåringar och förskoleklass, för att det är bättre att träffas fler gånger. Förskolans femåringar 
går till den närliggande skolans gymnastiksal en gång i veckan. Visst finns det ett samarbete 
härikring när det gäller vissa saker” Det är inte längre så att det är någon av förskolepedagogerna 
som går bort till förskoleklassen och informerar om barnen. Det är specialpedagogen som gör 
det. Likadant kan det vara föräldrar som vill att pedagogerna pratar med skolan om deras barn. 
Då gäller det oftast speciella behov som barnen har och då är specialpedagogen inblandad.  
 
Bert nämner att eftersom det är olika yrkeskategorier som arbetar i förskoleklass och klass ett, vet 
man vad man ska titta efter hos barnen. De enda resurserna de har är språkstödjare och 
specialpedagog. De har samma resurspersonal som grundskolan och alla arbetar tillsammans. De 
har en naturlig översyn av barnen. Mellan förskolan och förskoleklass finns det ett utarbetat 
system. De besöker varandra, men det har minskat i år pga. tidsbrist. 

Samarbete och samlokalisering 
Bodil är nyfiken på hur barnen som har svenska som andra språk och varit med om musikspråka 
hela tiden i förskolan och de lägre åldrarna i skolan. Kommer de att lyckas på de nationella 
proven i svenska på högstadiet. Det är för tidigt att se nu om samarbetet ger något bra resultat 
för barnen. Bodil nämner att hon tror att musikspråkaprojektet hjälper till, men hon vet inte hur 
mycket av det som på något vis genererar fler godkända i svenska och matematik. Hon nämner 
att hon har jättesvårt att se förskolan i skolmiljö. Som vi förstår så tycker Bodil att de har ett väl 
fungerande samarbete, trots att de inte befinner sig i samma lokaler. De har rektorer som 
kommunicerar med varandra, de har musikspråka som brygger över gränserna, de har 
matematikträffar och de har en specialpedagog som ordnar mötestid så att de kan prata kring 
olika saker. Bodil tror att det samarbetet skulle hämmas om verksamheterna låg för långt ifrån 
varandra. Hon säger även att hon ”misstänker att den nya organisationen som är på gång 
kommer att hämma samarbetet på sikt. Det nya politiska beslutet är att förskolan inte ska ingå i 
samma spår som skolan. Förskolan ska ha en egen organisation med en förskolechef och skolan 
ska ha en skolchef. Nu är de i fem olika distrikt med en distriktschef där även deras rektorer har 
ingått i ledningsgruppen. Med det nya beslutet så kommer förskolan att ha sina egna 
ledningsträffar. Detta är för att man tror att förskolefrågor tar stryk pga. att skolan har större 
legitimitet än förskolan av tradition. Man tänker att förskolan kommer att vinna på den här nya 
organisationen för att förskolan får utrymme att driva sina egna frågor”. Just när man pratar om 
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samarbete och en röd tråd tror Bodil att man kommer att komma tillbaka till det där att man har 
ett dike mellan verksamheterna. Hon tror att det kommer att bli synligt att det är lite 
personbundet hur ett samarbete ser ut:  

1 Känner rektorerna varandra? 
2 Finns det vuxna som tycker att det är kul att gå mellan verksamheterna? 

 
Finns det inga vuxna som vill gå mellan verksamheterna, blir det inget samarbete utan det slutar 
med att det bara blir en ”överskolningsrutin” med ett fåtal besök. ”Då får man konstruera möten 
mellan de olika kulturerna.” Bodil nämner att det är mer samarbete mellan förskoleklass och klass 
ett p.g.a. att de ligger i samma lokal. Förut var problemet mellan förskoleklass och klass ett, men 
nu är det istället mellan femåringarna och förskoleklass. Man måste på något vis mötas där. Hon 
nämner även att ”skolan måste möta förskolepedagogiken”. 

 
Bert säger endast att samlokalisering betyder mycket för att ett samarbete ska kunna ske.  

Område C 
Förskolepedagog: Cecilia  
Förskolepedagog: Carl 

Arbetet med språkutvecklingen i förskolorna 
Enligt Cecilia skriver att de inte har några direkta dokument som styr hur de arbetar med barnens 
språkutveckling. Hon skriver även att de har en pärm som tar upp hur de ska arbeta med barn 
som har språkliga svårigheter. 
Cecilia har svarat att de jobbar med rim och ramsor, begrepp, böcker och samtal och sånger när 
det gäller barnens språkutveckling.  
 
Carl skriver att de stimulerar alla barns tidiga språkutveckling och tar tillvara på 
språkstimulanstillfällen, såväl spontana som strukturerade. Detta gör man genom att arbeta med 
sång, musik, drama och rörelse. Carl nämner också att de: 

1 verkar för en helhetssyn samt utvecklar barnets självförtroende 
2 ger stimulans och särskilt stöd till de barn som befinner sig i svårigheter 

Samarbete mellan verksamheterna 
Cecilia har svarat att det enda samarbete de har med förskoleklassen är när det gäller barn med 
språkliga svårigheter. Under våren har de muntlig genomgång med förskoleklassens pedagoger 
om dessa barn.  
 
Carl skriver att de inte har något samarbete när det gäller barnens språkutveckling med 
förskoleklassen, annat än vid överlämning och inskolning. Han skriver vidare att när det gäller 
barn med språkliga svårigheter finns det ett samarbete där en checklista ger förslag på vilka 
åtgärder som ska göras. ”De har en så kallad skolmodell, en modell för helhetssyn på eleven i 
skolan.”  

Samarbete och samlokalisering 
Cecilia svarar att samarbetet hämmas om verksamheterna inte är samlokaliserade, för att det är 
svårare att få tid att träffas då. Den personliga kontakten blir bättre mellan verksamheterna om de 
är samlokaliserade.  
 
Carl har svarat att det har stor betydelse om verksamheterna är samlokaliserade. Alla känner alla 
och det blir naturligt att samarbeta mellan de olika verksamheterna. Man kan hälsa på varandra 
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när som helst under året och planera inför överlämning av barnen. Ligger verksamheterna nära 
varandra, kan personal samarbeta och det blir även lättare för specialpedagog och talpedagog när 
de slipper springa mellan flera olika ställen.  

Diskussion 

Metoddiskussion 

Tillförlitlighetsfrågor i denna studie 
Enligt Trost (2005) är reliabilitet detsamma som tillförlitligheten i en studie. Detta betyder att 
mätningen ska vara tillförlitlig och frågorna ska ställas på samma sätt. Skälet till detta är att det vid 
en ny mätning som har samma förutsättningar ska kunna ge samma resultat, men enligt Trost 
förutsätter det att förhållandet är statiskt (s.111). Begreppet tillförlitlighet är kopplat till kvalitativ 
studie. Trost (2005) nämner att en förutsättning för högre tillförlitlighet är att alla situationerna är 
standardiserade. Kvalitativa intervjuer förutsätter däremot en låg standardisering (s.112). Därför 
är det svårt att tala tillförlitlighet när det gäller kvalitativa intervjuer (s.112). Vi valde att använda 
oss av kvalitativa intervjuer ändå, eftersom det är lättare att få fram pedagogernas syn och åsikter 
angående de frågeställningar som vi valt att använda oss av än vid en kvantitativ. Enligt Runa 
Patel och Bo Davidsson (2003) bör begreppet tillförlitlighet vid en kvalitativ studie omfatta hela 
forskningsprocessen (s.103). Genom att beskriva vår forskningsprocess och de data vi har fått 
genom vår undersökningsmetod har vi visat att vår undersökning är tillförlitlig. Trovärdigheten är 
en av de svåraste uppgifterna enligt Trost (2005) när det gäller kvalitativa studier och intervjuer. 
Som forskare måste vi kunna visa att det vi har kommit fram till är en trovärdig studie och att de 
som läser den även ska vilja använda sig av den (s.113). Vi anser att vår studie är trovärdig, trots 
att vi bara har fått in två av sexton enkäter och inte haft möjlighet att intervjua klass ett 
pedagoger. De svaren som vi har fått från pedagogerna kan kopplas till den tidigare forskning 
som vi har valt att ta med. Vi inser att vårt resultat hade kunnat bli allt mer trovärdig, om vi hade 
fått mer informanter att delta i vår undersökning.  Vi måste enligt Trost visa att de data vi har 
samlat in är relevanta för vårt syfte (s.113) och det har vi gjort eftersom vi har delat in de svar vi 
fått från informanterna under olika rubriker. Vi anser att genom vår undersökning kom vi åt den 
information vi var ute efter. Något som vi borde ha tänkt på var att vi skulle ha bokat in tider för 
intervjuer mycket tidigare, så kanske även klass ett pedagogerna som vi valt ut, kunnat ställa upp 
och bli intervjuade. Då hade de fått bättre möjlighet att planera in tiden för oss i sin verksamhet. 
Även enkäterna borde ha blivit utskickade tidigare. Det hade förmodligen resulterat i fler svar. 
När vi fick nej från klass ett pedagogerna hörde vi av oss till andra lärare inom klass ett, men även 
de hade tidsbrist och kunde därför inte ställa upp. Eftersom så många enkätsvar uteblev kan vi 
därmed inte se det som en riktig kvantitativ undersökning.  
 
När det gäller pedagogernas arbete med språkutvecklingen, fick vi inte reda på hur klass ett 
pedagogerna arbetar med detta. Under rubriken samarbete och samlokalisering fick vi inte reda 
på vad de anser om det. Anledningen till de här bristerna är p.g.a. att vi inte lyckades få några 
intervjuer med klass ett pedagogerna. Under rubriken samarbete mellan verksamheterna fick vi 
reda på vilket samarbete som fanns mellan förskoleklass och klass ett, tack vare att vi intervjuade 
de förskoleklasspedagogerna som lämnar över barnen till de klass ett pedagoger som inte hade 
möjlighet att ställa upp i vår undersökning  
Från område C fick vi endast tillbaka två av de sexton enkäter vi skickade ut till informanterna. 
Båda enkäterna var från pedagoger i förskolan, vilket innebär att det även här blev en brist i 
undersökningen eftersom vi saknar information om hur förskoleklasspedagoger och klass ett 
pedagoger arbetar med språkutvecklingen. Vi saknar även vad de anser om samarbete och 
samlokalisering. Som man kan läsa i resultatet fick vi dock reda på att det enda samarbete mellan 
förskola och förskoleklass som existerade var inskolning och överlämningskonferenser. 
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En av informanterna i område B ville inte bli inspelad under intervjun. Med facit i handen hade 
det varit bra om vi hade kunnat få informanten att tillåta inspelning ändå för att inte missa någon 
viktig information.  

Resultatdiskussion 

Arbetet med språkutvecklingen i de två olika verksamheterna 
När det gäller hur förskolan arbetar med barnens språkutveckling, har vi kommit fram till att 
förskolan i område A jobbar med TRAS dvs. Tidig Registrering Av Språkutveckling. I område B 
jobbar man med Språktåget, Mattetåget och Musikspråka. I område C på Cecilias förskola arbetar 
de med rim, ramsor, begrepp, böcker, samtal och sånger när det gäller barnens språkutveckling.  
Enligt Svensson (1998) finns det många studier som pekar på att man förbättrar 
språkutvecklingen om man tidigt börjar träna den språkliga medvetenheten genom aktiva 
övningar av ordlekar, rim, ramsor och texters betydelse (s.99-103). Carl nämnde att på förskolan 
där han arbetar ser de till att de tar tillvara på språkstimulanstillfällen genom att hålla på med 
musik, sång, rörelse och drama. Han påpekar även att de arbetar för en helhetssyn samt utvecklar 
barnens självförtroende. De ger stimulans och särskilt stöd till de barn som befinner sig i 
svårigheter.  Henckel (1990) skriver, att pedagogerna i hans studie ansåg att det är viktigast att 
arbeta med hela barnet och verksamheten(s.114-115).  
 
Efter att ha gjort den här undersökningen har vi förstått att det är väldigt bra att man börjar 
arbeta med barnens språkutveckling redan i förskolan. Widebäck (1998) tar upp i sin studie att de 
barn som fått delta i förberedande aktiviteter som stimulerat läsning och skrivning har lyckats 
bättre med att lära sig läsa och skriva än de barn som inte har fått den här träningen (s.169).  
 
I förskoleklass är det Bornholmsmodellen som de arbetar med enligt Adam och Bert i område A 
och B. Adam berättade att de jobbar med Flano- bilder för de barn som har annat modersmål 
och behöver få sin språkliga träning både muntligt och visuellt. Adam berättar att de arbetar även 
med ordkedjor och en annan lek som de använder är ett skepp kommer lastat för att träna på t ex 
stavelser. Han nämner också att de även involverar föräldrarna som får träna hemma med sina 
barn. Anledningen till det är för att de ska få insikt om att deras barn kanske inte har snappat upp 
allt, utan behöver lite mer ”rolig” träning under t ex. bilresor. Det är väldigt viktigt att man leker 
in barnens kunskaper och att det inte blir för likt skolan. Leken är A och O i förskoleklassen 
nämner Adam. Även Hagtvet Erikssen & Pálsdóttir (1998) menar att barn behöver leka med 
språket i sexårsåldern, för att de ska få lustfyllda kontakter med skriftspråket och att övergången 
från förskola till skola ska bli positiv (s.215-216). Det här håller även vi med om för blir det för 
likt skolan är det lätt att barnen blir skoltrötta i tidig ålder. Även Arnqvist (2003) påpekar att det 
är av allra största vikt att barn får erfarenheten av att leka med språket redan i förskoleåldern 
(s.78) 
 
Enligt Bert i område B arbetar man förutom Bornholmsmodellen med dagböcker, där barnen får 
berätta vad de har gjort under helgen. I händelseböcker får barnen rita och skriva sagor. 
Pedagogerna har även tillverkat böcker där barnen får skriva om olika saker, så som familjen, 
favoritmat osv. Rim och bokstavsljud är en annan sak som de får arbeta med. De barn som inte 
riktigt kan skriva än, låter de härmskriva dvs. att pedagogerna skriver före och barnen ”härmar” 
det som står. Hagtvet Erikssen & Pálsdóttir anser att det är viktigt med lekskrivning och de anser 
att det kan hjälpa barnen att knäcka skriftspråkskoden (s.215). Författarna menar även att det är 
viktigt att den pedagog de har i första klass bygger vidare med arbetet med läsning och skrivning 
utifrån barnens tidigare kunskaper och erfarenheter, för att de ska fortsätta ha en stark grund 
inom läsning och skrivning (s.262). Frykholm (2007) skriver om dokumentation, han tycker att ett 
observationsschema i språkutveckling t ex LUS (Läsutvecklingsschema) bör följa med varje 
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enskilt barn genom åren i skolan (s.108). Vi håller med Hagtvet Erikssen & Pálsdóttir att det är 
viktigt att pedagogen som tar över barnen från förskoleklassen ser till att han/hon låter barnen 
utgå från sina kunskaper och erfarenheter. Om pedagogen inte individualiserar undervisningen är 
det stor risk för att barnen med språkliga svårigheter får stora problem och därmed tappar 
självförtroendet och börjar tycka att det inte är roligt att gå till skolan längre. Därför är det väldigt 
enkelt för oss att hålla med Frykholms diskussion om att varje enskilt barn borde ha ett 
observationsschema i språkutveckling som följer med dem hela tiden under skolåren. Det gör det 
lättare att som pedagog veta hur barnen ligger till i sin utveckling.  
 
Endast Bert i vår undersökning nämner att de utgår från det som står i Lpfö98 angående arbetet 
med språkutvecklingen. Vi frågar oss själva vad det här kan bero på? Är det för att pedagogerna 
ser det som självklart och därför inte nämner det? Under vår utbildning har vi hela tiden fått läsa 
att man ska utgå från styrdokumenten när man planerar sitt arbete med barnen. Där här gjorde 
oss överraskade.  

Samarbetet mellan verksamheterna 
I vår undersökning har vi kommit fram till att det är mer samarbete mellan förskoleklass och 
grundskolan, än vad det är mellan förskolan och förskoleklass. Det här har även Hjelte (2005) 
kommit fram till. Hjelte anser att orsaken till det här är att förskollärarna i förskolan och de 
övriga lärarna inte ansåg sig ha något gemensamt med varandra (s.83-88). Enligt Amelia och 
Adam i område A är överlämningskonferenser det enda ”samarbetet” som finns mellan förskola 
och förskoleklass, där de informerar om de barn som har svårt med det sociala samspelet och om 
något barn har några språkliga svårigheter. På det viset kan de i förskoleklassen arbeta vidare med 
dessa. Även Cecilia och Carl i område C tar upp överlämningskonferensen, som samarbete med 
förskoleklassen där de informerar om barn med språkliga svårigheter. I område A och B ser man 
inskolningen till förskoleklassen som en typ av samarbete, där de låter femåringarna hälsa på i 
förskoleklassen, men även att förskoleklasspedagogerna hälsar på dem i förskolan.  
 
I område B finns det ett samarbete mellan förskola och förskoleklass genom projektet 
musikspråka. Bodil beskriver det som ett regelbundet samarbete och de använder sig av det även 
under inskolningen till förskoleklassen. Eftersom man börjar med musikspråka redan med de 
yngsta barnen i förskolan, kan det hjälpa till att ge barnen en röd tråd som fortsätter genom 
förskoleklassen och även klass ett, som enligt Bodil också har musikspråka. Det kan göra så att 
barnen bättre klarar de nationella proven när de kommer till högstadiet. Projektet är dock för 
nytt, för att man ska kunna se om detta samarbete har gett något bra resultat för barnen. 
Christersson (1995) pekar på att ett samarbete mellan förskola och skola behövs för att få ett 
helhetsperspektiv på barnens utveckling. Han menar även att verksamheterna har ett gemensamt 
ansvar för barns utveckling (s.9). Christersson nämner även att den gemensamma kompetensen 
kan öka när det sker ett samarbete mellan verksamheterna (s.53). Lpfö98 poängterar att 
arbetslaget ska utbyta kunskaper och erfarenheter med personalen i förskoleklass, skola och 
fritidshem och samverka med dem (s.12). Även Lpo94 påpekar att läraren ska utveckla 
samarbetet förskoleklass, skola och fritidshem. De ska även utbyta kunskaper och erfarenheter 
med personalen i förskolan (s.14). 
 
När det gäller samarbetet mellan förskoleklass och skola i område A, är ett samarbete på gång, 
men för tillfället är det ännu på ”brainstormingnivå”. De ska till hösten bilda F1- grupper, där det 
ska finnas olika nivåer som bidrar till att barnen kan gå mellan de här grupperna beroende av sina 
erfarenheter. Geijer (2003) anser att en förutsättning för barns goda språkutveckling är att det 
måste finnas ett verksamhetsmål som leder till samtal med andra yrkesgrupper och att de båda 
verksamheterna överskrider sina gränser (s.168). Vi anser att det här samarbetet tyder på att deras 
blivande samarbete är ett verksamhetsmål som har lett till samtal med andra yrkesgrupper.  Vi 
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fick även veta under intervjun att fritidspedagogerna är inblandade i det här arbetet också, men de 
deltar inte i träffarna som de har en gång i månaden. Det är enligt oss bra att de är inblandade 
eftersom både Lpo94 och Lpfö98 tar upp att man ska utbyta kunskaper och erfarenheter även 
med personalen i fritidshem. Adam påpekade att fritidspedagogerna sedan även ska få vara med 
på träffarna, för att de ska få känna sig mer delaktiga och bli mer motiverade när de får vara med i 
arbetslaget.  
 
Bert i område B tar upp att det är olika yrkeskategorier som jobbar i både förskoleklass och klass 
ett, därför vet man vad man ska titta efter när det gäller eventuella språkliga svårigheter hos 
barnen. Arnqvist (2003) menar att det finns ett gemensamt ansvar för barns läs- och 
skrivutveckling hos förskola, förskoleklass och skola. Han skriver att det mer barnorienterade 
pedagogiska förhållningssättet i förskoleklassen ska möta skolans ämnesorienterade 
förhållningssätt (s.67). Vi menar att det är just detta som de arbetar med i område B, eftersom de 
både i förskoleklassen och klass ett har pedagoger som jobbat inom både förskola och klass ett. 
Det här arbetssättet gör att de kan möta både det barnorienterade och det ämnesorienterade 
pedagogiska förhållningssättet som Arnqvist beskriver.  
 
Efter vår litteraturstudie har vi förstått att det är väldigt bra (att ha gjort den här undersökningen 
förstår vi hur viktigt det är) att man inom de olika verksamheterna tar sig tid att träffas och utbyta 
erfarenheter för att på det viset kunna utveckla barnens språk på bästa sätt, så att de klarar av sin 
skolgång. Espling och Hällgren (2008) upptäckte att det finns överensstämmande åsikter mellan 
de tre verksamheterna i deras undersökning, av att barn med språkliga svårigheter har en stor 
nytta av att verksamheterna samarbetar. Samarbetet medverkar till att man upptäcker problemen 
på ett tidigt stadium och kan därefter sätta in resurser för att hjälpa barnen (s.20). Deras resultat 
visar även att skolan anser att barnens språk stärks inför skolstarten om förskolan är med i 
samarbetet (s.18). Därför anser vi att det kanske vore en bra idé att fundera ut en bra 
samarbetsform även mellan förskola och förskoleklass istället för att bara ha 
överlämningskonferenser. Espling och Hällgren (2008) nämner att de tre verksamheterna i deras 
undersökning använder sig av portfolio för att nå läroplanens mål och för att både lärare och 
barnen ska kunna följa utvecklingen vilket de anser är väldigt viktigt. De börjar med portfolio 
redan i förskolan och den följer med barnen upp till årskurs sex (s.19). Vi föreslår att det kanske 
är något att tänka på för alla pedagoger. Om man börjar med portfolio (som finns beskrivet 
under definitioner av begrepp) redan i förskolan, ser pedagogerna i förskoleklass vilka 
erfarenheter barnen har och de kan fortsätta arbeta med därifrån. När barnen sedan kommer till 
klass ett har de sin portfolio med sig och klass ett pedagogen kan utifrån dem se hur han/hon ska 
individualisera undervisningen. Pedagogen vet därmed vilka barn som kan tänkas behöva mer 
stöd och även vilka barn som behöver mer utmaningar.  

Samarbete och samlokalisering 
Samarbetet mellan verksamheterna underlättas om verksamheterna har samma lokaler, anser 
Amelia och Adam i område A att så är fallet. Adam berättade att deras krav när de började prata 
om att ha F1-grupper, var att de skulle få ha rummen bredvid varandra. Både Amelia och Adam 
anser att det skulle vara väldigt hämmande för samarbetet ifall de inte var samlokaliserade. I 
område B, ansåg Bodil att de har ett väl fungerande samarbete, trots att de inte har samma 
lokaler. De har rektorer som kommunicerar med varandra och dessutom ligger verksamheterna 
väldigt nära varandra. Bert sa att samlokalisering betyder mycket för att ett samarbete ska kunna 
ske. Även Cecilia och Carl i område C tycker att samarbetet hämmas om verksamheterna inte är 
samlokaliserade, för det blir svårare att komma överens om tider då de kan träffas. Christersson 
(1995) anser att lärare ödslar mycket tid på att passa in tider, då de kan träffas i varandras 
verksamheter när det gäller samarbete. Det behöver inte vara så komplicerat tycker han. Ett 
samarbete handlar om att se till barnens bästa och kunna hitta möjligheter till att samarbetet ska 
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kunna fungera enligt honom (s.171-172). Carl i område C skriver att ”om verksamheterna är 
samlokaliserade blir det naturligt att samarbeta mellan de olika verksamheterna för att alla känner 
alla”. Carl nämner även att det blir enklare för specialpedagog och talpedagog om verksamheterna 
har samma lokaler. Hjelte (2005) påpekar att samarbetet påverkas av geografiska lägen och att 
möjligheten till samarbete ökar i de fall där verksamheterna befinner sig i samma lokal (s.86). 
Genom detta inser vi vikten av att verksamheterna ligger under samma tak och att pedagogerna 
därmed känner varandra och det gör att samarbetet flyter på bättre. Vi blev lite förvånade över att 
Bodil tyckte att samarbetet fungerade bra, trots att de inte hade samma lokaler. När vi började 
med den här undersökningen trodde vi att pedagogerna skulle anse att samlokalisering är det 
bästa alternativet för samarbete mellan verksamheterna. Bodil tilläger dock att rektorerna i de två 
verksamheterna har bra kommunikation med varandra och att verksamheterna ligger nära vilket 
är en bra orsak till att det fungerar även utan samlokalisering. De hade däremot inte kunnat 
använda sig av F1-grupper som de i område A planerar för, eftersom det kräver att man är under 
samma tak. Adam nämner att deras krav för samarbete mellan förskoleklass och klass ett var att 
de skulle ha rummen bredvid varandra. Anledningen till detta var att det inte skulle fungera att gå 
iväg med några barn ut förskoleklassen till klass ett och därigenom få lov att lämna resterande 
barnen själv i klassrummet.  

Sammanfattning 
Det vi har kommit fram till i vår undersökning är att det är väldigt bra att börja arbeta med 
barnens språkutveckling redan i förskolan. Anledningen till detta är att de barn som har deltagit i 
förberedande aktiviteter i läs – och skrivinlärning har lyckats bättre än de barn som inte har fått 
delta i dessa aktiviteter. Både forskare och pedagoger anser att leken är A och O när man arbetar 
med barnens språkutveckling. De poängterar hur viktigt det är att man leker in barnens 
kunskaper för att inte bli för lik skolan. Detta är p.g.a. att barnen ska få lustfyllda kontakter med 
skriftspråket och att det ska bli en lustfylld övergång mellan förskola och skola.  
 
När det gällde läroplanens inblandning i planeringen av barnens språkutveckling var den väldigt 
osynlig. En enda pedagog nämnde läroplanen och det förvånade oss i stor grad eftersom 
pedagoger ska planera sin verksamhet utifrån de styrdokument som finns.  
 
Både vi och Hjelte (2005) kom fram till att det är mer samarbete mellan förskoleklass och skola 
än det är mellan förskola och förskoleklass. En enda förskolepedagog nämner att det finns 
samarbete mellan förskola, förskoleklass och klass ett genom deras Musikspråkaprojekt. Det som 
förvånar oss är att den förskoleklass pedagog som tar över barnen som har Musikspråkaprojektet 
inte nämner ett ord om det samarbetet. De andra pedagogerna nämner endast 
överlämningskonferenserna som samarbete mellan förskola och förskoleklass. 
 
Vi har även kommit fram till att det är viktigt att pedagogerna inom de tre verksamheterna tar sig 
tid att träffas och utbyter erfarenheter inom barns språkutveckling, för att på det viset underlätta 
för barnen så de klarar hela sin skolgång. Barn med språkliga svårigheter har stor nytta av att 
verksamheterna samarbetar. Det leder till att pedagogerna på tidigt stadium upptäcker barns 
svårigheter och utifrån det sätta in resurser för att hjälpa dem. Barnens språk stärks inför 
skolstarten om förskolan är med i samarbetet. Portfolio som följer barnen från förskola och upp i 
skolåren är en bra lösning till ett sådant samarbete för då vet efterkommande pedagoger hur de 
ska individualisera undervisningen för barnen.  
 
I fråga om samlokalisering har vi kommit fram till att alla utom en pedagog anser att 
samlokalisering är viktig om samarbetet mellan verksamheterna ska fungera på ett bra vis.  
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Bilaga 
 
Enkät: Frågor om samarbete mellan förskola, förskoleklass och skola vad 
gäller barnens språkutveckling  
  
 Frågorna skall besvaras av en person i ledande ställning vid förskolan eller en annan person med 
god överblick över skolans verksamhet. Skriv svar och kommentarer direkt under frågorna. 
Använd gärna extra papper om det behövs. 
 
 
Förskola (namn) :  …………………………………………………………………………… 
 
 
Person som besvarat enkäten: ……………………………………………………………… 
 
 
Frågor 
 
 
1. Finns på er förskola några fastställda dokument som uttrycker policies, regler eller 
rekommendationer för  hur ni arbetar med barns språkutveckling?  
 
Ja    nej Kommentar:……………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Om ja på fråga 1: Tar dokumentet/dokumenten specifikt upp arbetet med barnens 
språkutveckling? 
 
Ja    nej Kommentar:……………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om ja:  I så fall vad?  
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3. Om ja på fråga 2: Tar dokumentet/dokumenten specifikt upp samarbete mellan 
förskola/förskoleklass/grundskola i arbetet med barnens språkutveckling? 
 
Ja    nej  
    
Kommentar:…………………………………………………………………………………… 
 
Om ja: I så fall vad?  
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Om ja på fråga 3: Tar dokumentet/dokumenten specifikt upp samarbete mellan 
förskola/förskoleklass/grundskola i arbetet med barn med språkliga svårigheter? 
 
Ja    nej     
 
Kommentar:…………………………………………………………………………………… 
 
Om ja: I så fall vad? 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Har Er förskola ett regelbundet formaliserat samarbete med grundskolan avseende arbetet med 
språkutveckling i förskoleklasserna?  
 
Ja    nej     
 
Kommentar:…………………………………………………………………………………… 
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6. Om ja på fråga 5: Beskriv mycket kortfattat hur samarbetet ser ut. 
 
 
 
 
 
 
 
7. Har Er förskola ett formaliserat samarbete med grundskolan avseende barn med språkliga 
svårigheter ?  
 
Ja    nej  
 
Kommentar:…………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
8. Om ja på fråga 7: Beskriv mycket kortfattat hur samarbetet ser ut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Hur arbetar ni på Er förskola med barns språkutveckling? (Beskriv mycket kortfattat med egna 
ord, gärna i punktform). 
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10. Förekommer samarbete mellan förskola och förskoleklass angående barnens språkutveckling? 
Om ja, ge en mycket kort beskrivning av samarbetet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Hur mycket betyder det för samarbetet att förskolan, förskoleklassen och grundskolans 
verksamheter är samlokaliserade?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vad finns det för fördelar respektive nackdelar med att verksamheterna är samlokaliserade?  Ge 
en kort beskrivning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vad finns det för fördelar respektive nackdelar med att verksamheterna inte är samlokaliserade? 
Ge en kort beskrivning.  
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12. Hur mycket betyder det för samarbetet gällande barns språkinlärning/utveckling om de olika 
verksamheterna inte har nära till varandra geografiskt sätt, alltså att verksamheterna inte är 
samlokaliserade,?- hämmar det samarbetet  mellan  verksamheterna. Om ja: varför? Om nej: 
varför inte?  

 
 
 
 
 
Tack för din medverkan 
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