
EXAMENSARBETE

Språkstimulering i förskoleklass
En kvalitativ intervjustudie med förskollärare i förskoleklass

Marie Berg

Lärarexamen, grundnivå
Lärarexamen, 210 hp

Luleå tekniska universitet
Instituionen för konst, kommunikation och lärande



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Språkstimulering i förskoleklass 

- En kvalitativ intervjustudie med  

            förskollärare i förskoleklass 

 

Language stimulation in preschool 

class 

- An qualitative interview study with 

preschool teachers in preschool class 
 

Examensarbete Luleå Tekniska Universitet  

Institutionen för Konst, Kommunikation och Lärande 

 

Grundnivå  

15 Högskolepoäng 

Höstterminen 2012 

Författare:   Marie Berg 

Handledare: Elisabeth Lundmark och Siv Ögren 

 

 

 

 



Förord 
 
Jag vill börja med att tacka de två förskollärare som har ställt upp på mina intervjuer och som 

delade med sig av värdefulla tankar och erfarenheter om hur de upplever arbetet med 

språkutveckling. Jag vill även tacka mina handledare Elisabeth Lundmark och Siv Ögren som har 

varit mycket stöttande och gett otroligt bra och vägledande tips under denna resas gång. Ett särskilt 

tack till Elisabeth för hennes otroliga insats för att vägleda mig samt alla de timmar som vi ägnat 

tillsammans åt detta, dag som natt. Det har varit guld värt och jag är evigt tacksam!  

 

Jag vill även tacka mina nära och kära, ert stöd och hjälp med bland annat barnvakt har gjort detta 

möjligt för mig. Mest av allt vill jag tacka min kära sambo som fått stå ut med mitt datorskrivande, 

frustrationer, tårar och skratt. Du har varit ett enormt stöd för mig genom hela denna långa resa med 

examensarbetet. 

 

Ett jättestort tack allihopa!  

 

Marie Berg 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstrakt 
Syftet med studien var att undersöka vilka erfarenheter ett par förskollärare lyfter med det 

språkstimulerande arbetet i förskoleklass. Jag använde två frågeställningar som innefattade vilka 

möjligheter samt utmaningar förskollärarna upplevde med det språkstimulerande arbetet och 

använde mig av en kvalitativ forskningsintervjuansats. Studien har sin utgångspunkt i 

utvecklingspedagogisk teori som innefattar att göra barnens värld synlig för dem själva och för 

andra i deras omvärld, samt Phonics traditionen som innebär att läraren låter eleven arbeta med en 

bokstav i taget och Whole language traditionen som utgår ifrån hela texter med intressant innehåll. 

Resultatet visar att förskollärarna ser många möjligheter med språkutvecklingsarbetet i sina 

respektive förskoleklasser och det fanns även olika utmaningar. Möjligheterna som framkom var 

lekens betydelse, vardaliga situationer, arbetsmetoderna ASL, att skriva sig till läsning med hjälp av 

datorn och Bornholmsmodellen som bygger på att eleverna får på ett lekfullt sätt upptäcka språkets 

ljudmässiga formsida via språklekar, samt ett gott samarbete kollegor, föräldrar och 

specialpedagoger tillsammans. De utmaningar som framgick var de stora elevgrupperna vilket 

medförde svårigheter eftersom alla elever har olika behov och planeringstiden som knappast räcker 

till för mer än kartläggning och tester av elevernas språkutveckling.  

Sökord: Förskoleklass, Språkstimulering, Språkutveckling, Utvecklingspedagogisk teori. 
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1 Inledning 

Under mitt första läsår på förskollärarutbildningen väcktes mitt intresse för språkutveckling genom 

inspirerande föreläsningar och kurser. Vidare under mina verksamhetsförlagda utbildningar har jag 

upplevt hur viktigt det är för eleverna i förskoleklass att få arbeta med olika moment som stimulerar 

och vägleder dem till språkutveckling. Förskollärarnas roll i språkstimuleringen hos eleverna är av 

stor vikt och att de ska kunna utmana, vägleda och väcka intresse för vidare kunskaper inom 

språket. I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, (Lgr11), Skolverket 

(2011), uttrycks vikten av språkstimulering: ”Språk, lärande och identitetsutveckling är nära 

förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina 

möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga” (s. 9). 

 

Lindö (2002) belyser att barn redan som nyfödda har ett stort behov av att kommunicera och 

använder hela sin kropp för att få kontakt. Språkforskare idag är eniga om att spädbarn förstår och 

uppfattar mycket mer än vad vi tidigare känt till. Grunden och utvecklandet av barnens språkliga 

förmågor läggs väldigt tidigt och samspelet mellan barnet och föräldrarna är oerhört viktigt för 

barnets utveckling av språket. Barnen uppfattar sin omvärld utifrån tidigare erfarenheter och 

utvecklar språk och begrepp i samspel med vuxna utifrån vad de redan vet och känner till.  

Förskollärarna har därav en mycket viktig roll i barnens utveckling vad det gäller språket när de 

befinner sig i förskolan och förskoleklassen. Många förskollärare som arbetar i förskoleklass har 

tidigare arbetat inom förskolan och har säkert med sig mycket kunskaper inom förskolan som de 

följt enligt Läroplanen för förskolan, Lpfö98, rev 2010, Skolverket (2010). I förskoleklassen ska 

förskollärarna följa Lgr11, Skolverket (2011). I dessa läroplaner står det om skolans värdegrund och 

vad skolan har för uppdrag. Det finns övergripande riktlinjer och mål för vad läraren och 

verksamheten ska uppnå. Det är Lgr11, Skolverket (2011), som förskollärarna i förskoleklass ska ha 

som ett verktyg för att kritiskt granska och reflektera över, samt följa i den pedagogiska 

verksamheten.  Vilka erfarenheter har förskollärare av språkstimulerande arbetet? Med fokus på 

möjligheter och utmaningar som förskollärarna uttrycker i deras arbete med förskoleklassen har jag 

tagit reda på detta och intervjuat två stycken förskollärare.  

Några begrepp som förekommer i studien: Förskoleklass: en frivillig skolform för alla sexåringar. 

Språkstimulering; Med detta begrepp menas att eleverna ska inspireras och samspela med 

omgivningen och att de deltar i en stimulerande miljö där det blir meningsfullt för dem att erövra 

läs- och skriftspråket. Språkutveckling; En process som startar innan eleverna deltar i någon 

undervisning och denna process sker i det vardagliga livet i samspel med andra människor. 

Barnens/elevernas utveckling sker ständigt i allt de gör. Språklig medvetenhet: En term som betyder 

att eleven börjar uppmärksamma sitt eget språk, hur det låter och hur det är uppbyggt av ord och 

meningar. Fonologisk medvetenhet: Det innebär att eleven är medveten om språkets ljudmässiga 

uppbyggnad. 
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2 Syfte 

 

Syftet är att undersöka vilka erfarenheter förskollärare har av språkstimulerande arbete i 

förskoleklass. 

 

2.1 Forskningsfrågor 

 

1. Vilka möjligheter uttrycker förskollärarna angående det språkstimulerande arbetet? 

2. Vilka utmaningar menar förskollärarna finns i språkstimuleringsarbetet? 
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3 Bakgrund 

Studien har genomförts i förskoleklass och här tydliggör jag vilka styrdokument och mål som 

verksamheten ska följa. Jag presenterar även kort om Läroplanen för förskolan, Lpfö98 eftersom 

lärarna i förskoleklass även arbetat efter denna. 

1998 blev förskolan en del av utbildningssystemet i Sverige och fick för första gången en läroplan 

för förskolan, Lpfö98. 2010 reviderades läroplanen genom att vissa mål och riktlinjer förtydligades 

och kompletterades med avsnitt om uppföljning, utveckling och utvärdering som förskolläraren och 

förskolechefen har ansvar för. Förskoleklassens verksamhet tar sin utgångspunkt från Läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, förkortad Lgr11, Skolverket (2011). Denna 

samlade läroplan består av tre delar och det är den första och andra delen som ska tillämpas i 

förskoleklassen. Delarna innehåller skolans värdegrund och uppdrag samt övergripande mål och 

riktlinjer. Ackesjö (2010) betonar att förskoleklassen lyder under skolans läroplan trots att 

verksamheten är präglad av förskolans historia. Lärarna i förskoleklass har till största del rekryterats från 

förskolans verksamhet.  

 

Kärrby (2004) beskriver att under 1990-talet förändrades den politiska diskursen kring integrationen 

förskola-skola. Det började växa fram en ny syn på barn, kunskap och lärande. Forskning om 

lärandeprocesser och betingelser för lärandet ledde till att skolans och förskolans verksamheter sågs 

i nya perspektiv. Resultat från pedagogisk forskning visade på den sociala och kulturella miljöns 

betydelse för lärande och kunskapsbildning. Barnen skulle ses som medskapare i sin egen 

kunskapsutveckling genom samspel och dialog med vuxna och kamrater. Barns erfarenheter i sin 

egen sociala och kulturella kontext ansågs ha avgörande betydelse för lärandet. Den pedagogiska 

kontexten och pedagogernas sätt att förhålla sig till barnet fick därmed ökad betydelse. Den nya 

pedagogiska synen på barnen hade inflytande på både skolans omarbetade läroplan och den nya 

läroplanen för förskolan. Förskolans och skolans värdegrund och pedagogiska synsätt formulerades 

därmed på ett likartat sätt. Genom beslutet om att förskolan skulle bli en del av utbildningsväsendet 

och få en egen läroplan blev förskolan etablerad som ett led i det livslånga lärandet. Den 

gemensamma grunden vilade på två ben: demokratisk fostran och det livslånga lärandet. Synen på 

förskola och skola hade därmed skiftat från särart till likhet. I stället för att se pedagogisk 

integration av förskoleklass och skola som en förening mellan två skilda kulturer lyfts det nu fram 

vad som är grundläggande och gemensamt för barns lärande, såväl i den omarbetade läroplanen för 

grundskolan, som även gäller förskoleklassen, Lgr11, Skolverket (2011) som i förskolans läroplan, 

Lpfö98, Skolverket (2010) menar Kärrby. 

Lumholdt och Klasén McGrath (2006b) beskriver att förskoleklassen ska vara den bro som leder 

från förskola till skola. Den väg som ska leda barnen, vänja dem vid och ge dem en mjukstart i allt 

det som skolan står för. I förskoleklassen ska två kulturer och två nya världar mötas och smälta 

samman. Där sammanstrålar olika yrkeskategorier med olika traditioner såsom grundskollärare, 

förskollärare och fritidspedagoger och alla ska verka inom sina respektive kompetensområden. 

Lumholdt och Klasén McGrath belyser även att den viktigaste och tydligaste tanken med 

verksamheten i förskoleklassen är att den ska bedrivas med förskolans förhållningssätt till kunskap 

och lärande i ryggen. 
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Enligt Lpfö98, Skolverket (2010) ska förskolan ta hänsyn till att barn lever i olika livsmiljöer och 

att barn med de egna erfarenheterna som grund försöker förstå och skapa sammanhang och mening. 

De vuxna ska ge barnen stöd i att utveckla tillit och självförtroende. Barnens nyfikenhet, företag-

samhet och intressen ska uppmuntras och deras vilja och lust att lära ska stimuleras. Barnen ska 

även få stimulans och vägledning av vuxna för att genom egen aktivitet öka sin kompetens och 

utveckla nya kunskaper och insikter. Detta förhållningssätt förutsätter att olika språk- och 

kunskapsformer och olika sätt att lära balanseras och bildar en helhet. Lärande och språk hänger 

oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att 

stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta tillvara barnets nyfikenhet och intresse 

för den skriftspråkliga världen, enligt Lpfö98. Förskoleklassen har liknande mål som enligt Lgr11, 

Skolverket (2011) är att ”Språk, lärande och identitetsutveckling nära förknippade. Genom rika 

möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera 

och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.” (s. 9) 

Lgr11, Skolverket (2011) framhåller att undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar 

och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i 

elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. Eleverna ska aktivt få delta i 

utvärdering och planering av förskoleklassens dagliga verksamhet och därigenom utveckla sin 

förmåga till ansvar och inflytande. Eleverna ska få utveckla sina språkliga förmågor genom att 

kommunicera med varandra och få möjlighet att använda sig av egna idéer och självständiga 

problemlösningar för att få utveckla sin nyfikenhet och kreativitet, enskilt eller tillsammans med 

andra elever.  

Genom eget initiativtagande ökar självförtroendet och ansvaret. Den dagliga pedagogiska ledningen 

av skolan och lärarnas professionella ansvar är förutsättningar för att skolan utvecklas kvalitativt. 

Det kräver att verksamheten hela tiden prövas och att resultaten följs upp, utvärderas och att nya 

metoder prövas och utvecklas, enligt Lgr11, Skolverket (2011). 

Lumholdt och Klasén McGrath (2006a) beskriver att målen för förskoleklassens verksamhet är 

desamma över hela landet. Jord för växande (1998) beskriver att i samband med reformer och 

förändringar av förskola och skola uppstår en mängd frågor kring hur verksamheten ska organiseras 

i olika kommuner. Det som görs organisatoriskt måste alltid ha en nära koppling till den syn på 

barnet och den syn på kunskap och lärande som verksamheten ska verka för. Lumholdt och Klasén 

McGrath (2006a) menar att oavsett var eleverna går i skolan ska miljön vara anpassad efter 

sexåringens behov av rörelse, lek och möjlighet till eget utforskande. Varje kommun har även egna 

mål som uttrycks i kommunens skolplan. Utifrån skolplanen och egna lokala mål väljer sedan varje 

skola innehåll och organisation för sin förskoleklass. Därav kan det skilja sig åt hur verksamheterna 

är utformade.   

 

I de två förskoleklasser jag har studerat ska lärarna förutom Lgr11, Skolverket (2011) följa två 

kommunala dokument, den lokala arbetsplanen för skolenheten samt skolbarnomsorgens 

pedagogiska program. I den lokala arbetsplanen beskrivs målen för verksamheten och hur 

verksamheten ska bedrivas. Denna kommuns riktlinjer för att nå dessa mål är att skolan ska skapa 

en lugn och trygg miljö för alla elever. Skolmiljön ska vara utvecklande och välkomnande för alla 

elever och föräldrar samt att eleverna i förskoleklassen ska få möjlighet att introduceras i den 

kommande skolvärlden med en mjuk övergång. 
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3.1 Barn som natur och kultur 

Jord för växande (1998) betonar att i traditionerna för barnomsorgen och skolan finns ett 

gemensamt idéarv som det även finns tydliga skillnader i och beskrivs som två sociala 

konstruktioner: barnet som natur och barnet som kultur- och kunskapsåterskapare. Genom att få syn 

på det gemensamma och det som skiljer dessa åt, är det möjligt att samtala kring de gemensamma 

värden och vilken gemensam syn på kunskap och lärande som ska genomsyra barnens fostran och 

utbildning. Synen på barnet som natur finns i större utsträckning i förskolan medan synen på barn 

som kultur- och kunskapsåterskapare är mer företrädd i skolan. I Jord för växande har det intensivt 

diskuterats om utgångspunkterna för verksamheternas innehåll och utformning. Frågorna som 

diskuterats har varit styrning kontra frihet, relation till familj och samhälle samt barnomsorgens 

förankring i barnpsykologin. Värnandet om hela barnet har varit och är en markering mot skolans 

ämnesuppdelade och kognitivt inriktade verksamhet som från barnomsorgens sida alltid varit 

skeptisk till. En viktig kärna i den svenska barnomsorgens är det fria skapandet och den fria leken.  

 

Jord för växande (1998) betonar att barn fritt ska få uttrycka sig själva, sina tankar och sina känslor. 

I denna frihet uttrycker barnet sin personlighet och det handlar om barnets lust och att det ska vara 

roligt. Att det sker en här-och-nu förankring som kan ses i motsats till skolans framtidsinriktning. I 

konstruktion av barnet som natur måste barnet få frihet att uttryckas, bearbetas och utvecklas. 

Värnandet om barnet som natur är innebär värnandet om en helhetssyn, en pedagogisk grundsyn 

som format barnomsorgen. I skolan finns även ett ansvar för hela barnet och en strävan efter social 

fostran och intellektuell träning och utveckling. I Skolkommissionens arbete 1946 kom detta tydligt 

till uttryck och gav grunden för skolreformer som tydligt markerats i övergripande mål i alla 

läroplaner, enligt Jord för växande. Den svenska skolan framstår som relativt barncentrerad. 

Barncentreringen yttrar sig dock på ett annat sätt än i förskolan. Om psykologin kan sägas vara 

utgångspunkt för en mycket stor del av verksamhetens innehåll och arbetssätt i förskolan, så har 

psykologin i skolan framför allt använts för att anpassa stoffet och undervisningsmetodiken till 

barnets kunskaps- och utvecklingsnivå. Ett barn som är omoget ska inte ställas inför lika svåra 

uppgifter som ett moget barn, utan ska få mer handledning av läraren. Det som är utmärkande för 

skolverksamheten är att ämnena till stor del bestämts och delats in av andra än barnen själva, i 

kontrast mot förskolans tradition där idealet är att barnen i stor utsträckning bör få välja innehåll 

och uttrycksform själv, enligt Jord för växande. 

3.2 Från lekskola till förskoleklass 

Ackesjö (2011) beskriver att förskoleklassens verksamhet och innehåll egentligen inte är någonting 

nytt utan det har funnits verksamheter särskilt utformade för sexåringar lika länge som det har 

funnits daghem, lekskolor och förskolor. Även hemmavarande sexåringar har erbjudits att delta i 

särskilt pedagogisk verksamhet som har fokuserat på skilda former av skolförberedande 

verksamhet. Barnen har på olika sätt förberetts inför sin kommande tid i skolan genom olika läs- 

och skrivgrupper, tvärgrupper och skolförberedelsegrupper. Grupperna har haft som syfte att 

förenkla övergången mellan det som kallats daghem, förskola, lekskola, dagmamma, hemmet och 

skolan. Sedan drygt ett decennium tillbaka är det dock en nyhet att förskoleklassen har blivit en 

egen skolform. Förskoleklassen utgör det första steget i uppfyllandet av den obligatoriska skolans 

mål men den står samtidigt utanför det obligatoriska skolsystemet. Förskolans och skolans två 
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kulturer ska mötas och smälta samman i förskoleklassen. Yrkesgrupperna ska även sammanstråla 

och verksamheterna befruktas av varandra, menar Ackesjö. Förskoleklassen kan ses som en 

mötesplats för två kulturer, samtidigt som den framställs som en arena som finns utanför både 

förskola och skola, menar hon. Ackesjö belyser att arbetet med sexåringarna följer pedagogiska 

ambitioner som infördes för ett halvt sekel sedan, där grundtanken var att de äldsta barnen i 

förskolan skulle förberedas inför kommande skolgång. Tidigare forskning visar en bild av hur lärare 

i förskolan har formats utifrån två delar av förskoletraditionens system. Förskollärare som arbetar 

med sexåringar och förskollärare som arbetar med de yngre barnen i förskolan har under den 

historia framväxten varit separerade. De som arbetat med sexåringar har ofta utgjort en grupp för 

sig. Det har möjligen bidragit till att skilda kulturer och förhållningssätt har skapats i de olika 

förskolepedagogikerna, menar Ackesjö. Även om sexårsverksamheten traditionellt har setts som en 

del av förskolan så har den ändå stått på sidan av förskolan med en annan typ av verksamhet.  

 

Ackesjö (2011) beskriver förskoleklassen som en viktig övergångsfas i barnens liv, där de ska få 

möjligheter till förberedande men mjuka, lekfulla och lustfyllda möten med skolans krav på 

färdigheter och kunskaper. Tidigare forskning pekar på att förskolan uppdrag är att förbereda 

barnen för förskoleklass och skola, i och med detta har skolförberedande fokus förskjutits från de 

äldre förskolebarnen i lekskolor till skolförberedelse för fyra- och femåringar i förskolan. Förskolan 

har förändrats under de senaste decennierna, från att ha fokuserat på omsorg och omhändertagande 

till att idag värna om barnens rättigheter till att leka, lära, utvecklas och växa som individer. I den 

reviderade versionen av läroplanen för förskolan, Lpfö98, Skolverket (2010), poängteras ytterligare 

att lärandet i förskolan ska utgå från skolliknande ämnesblock. Förskolan tenderar att utvecklas mot 

en inramning som liknar skolans. Styrningen av innehållet i förskola och skola uppfattas vara olika. 

Ackesjö (2011) menar att i förskolan styrs innehållet främst av de vuxna men efter barnens behov, 

utifrån vad lärarna i förskolan upplever som lustfyllt och roligt för barnen. I skolan är det i högre 

grad läro- och kursplaner som styr innehållet. 

3.3 Förskoleklassens verksamhet 

Ackesjö (2010) beskriver att det är drygt 10 år sedan Sverige fick en egen skolform för sexåriga 

barn, som kallas förskoleklass. Det kan vara svårt att veta vilka krav som kan ställas på 

verksamheten i förskoleklass eftersom det är en frivillig skolform men som lyder under skolans 

läroplan. Det mest uttalade och viktigaste avsikten med förskoleklassens verksamhet är att den ska 

grundas i lärarnas förskolepedagogiska förhållningssätt och att förskolepedagogiken i och med 

förskoleklassens införande ska färga av sig i skolan. Ett mönster som verkar tydligt förekomma i 

förskoleklass som lärarna tar med från förskolan är att sätta barnet i centrum snarare än ämnet. 

Lärarna utgår ifrån barnens tankar och frågor och undervisar på ett annat sätt än i skolan menar 

Ackesjö.  

 

Ackesjö (2011) beskriver att det handlar om att utgå ifrån två läroplaner och skapa en pedagogisk 

praxis som blir en ”ny pedagogik” eller övergångspedagogik. Själva grundtanken med 

förskoleklassen är alltså att lärarna ska länka samman det bästa från förskolans och skolans olika 

traditioner. Lindqvist (1996) delar denna uppfattning och menar att om dessa traditioner ska mötas 

krävs en gemensam syn på barnet, lärandet och kunskapen. Det bästa från förskolans tradition kan 

vara att lärarna slår vakt om barnens fria aktiviteter, medan det bästa från skolans tradition kan vara 

att skolan har ett systematiskt arbetssätt med strukturerade lärtillfällen, menar Ackesjö (2011). I 
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skolan gäller det även att återskapa den rådande kulturen och det kunskapsstoff som är väsentligt 

för att samhället ska fungera, menar Lindqvist (1996). 

Ackesjö (2011) menar att ett resultat som återfanns i skolverkets utvärdering av svenska 

förskoleklasser år 2000, visade att lärarna i förskoleklass hade svårt att hävda sin verksamhet i de 

skolanpassade miljöerna som de var hänvisade till. Simeonsdotter Svensson (2009) menar att 

många förskoleklasser är placerade i skolans lokaler och att det även påverkar vad som erbjuds 

barnen. Skolverket (2000) menade att just skolmiljön och förskoleklassens placering i traditionella 

klassrum kunde vara en förklaring till varför verksamheten i förskoleklassen utvecklats till att bli 

alltmer skollik med en hög grad av vuxenstyrda aktiviteter, schemaläggningar och uppläggning av 

dagen i lektioner och raster.  

Nordin-Hultman (2004) beskriver att placeringen, sättet att arrangera och tillängligheten av material 

i förskoleklass kan skapa intressanta aktiviteter med omgivningen. Det är dessa huvudpunkter som 

anses locka och stimulera eleverna till språkutveckling. Eleverna ska få ta del av materialets 

variation och sättet att arrangera detta. Eleverna ska med hela kroppen få utforska och upptäcka nya 

kunskaper, menar hon. Lindö (2002) menar att eleverna kan erövra läs- och skriftspråket på samma 

naturliga sätt som de erövrar talspråket. Det som krävs för detta är en trygg och språkstimulerande 

miljö där eleverna kan inspireras och samspela med omgivningen för att utvecklas i 

meningsskapande sammanhang. Folkesson (2004) menar att den språkmiljö som eleverna befinner 

sig i även blir till deras inre språk. Eleverna som befinner sig i en miljö som stimulerar dem till att 

knäcka läskoden, har lättare att uttrycka sig i både tal och skrift, enligt Folkesson. Även Pramling 

Samuelsson och Mauritzson (1997) anser att olika miljöer ger olika förutsättningar för ett frågande 

och en kommunikation hos eleven. Lindö (2009) liksom Folkesson (2004) vill även belysa hur 

viktigt det är att lärare och förskolechefer har kunskap om hur en god och berikande lärandemiljö 

skapas och hur avgörande språkstimulansen är för elevens möjligheter till utveckling och lärande. 

Läraren ska stödja eleven med hjälp av språket för att utveckla begrepp, så att eleven till exempel 

kan få möjlighet att uttrycka sig på olika sätt i den språkliga miljön, anser Lindö. Lindö (2002) 

betonar att det är viktigt för elevens kunskapsutveckling att lärarna samarbetar med föräldrar och 

kollegor och har gemensamma mål. Därför har ett gott arbetsklimat stor betydelse i det hela. Lindö 

påpekar vidare att som reflekterande praktiker ständigt bör ifrågasätta den egna verksamheten och 

tillsammans med kollegor fundera över vilken pedagogisk syn undervisningen grundar sig på. 

Tidigare forskning visar att det finns skillnader i förskolans respektive skolans förhållningssätt till 

barn och innehållet i verksamheterna. Trots skillnaderna finns det även likheter mellan förskola och 

skola och verksamheterna ser ut att alltmer närma sig varandra, enligt Ackejsö (2011). Därför bör 

inte förskola och skola betraktas som två främmande världar eftersom förskoleklassen utgör en 

central del i det kulturella närmandet mellan verksamheterna, menar hon. 

3.4 Lärarens roll  

Johansson (2003) betonar att barn är medmänniskor och individen bör ha som utgångspunkt att den 

andre individen har samma behov som jag själv, att få bli förstådd och bemött på ett kärleksfullt 

sätt. Barn är meningsskapande personer med olika behov, intressen och önskningar. Det gäller att 

respektera detta. Johansson menar att barnsyn är hur vuxna uppfattar, bemöter och förhåller sig till 

barnen som personer. Om lärarna har synen på barnen att de är medmänniskor, medför det att 

verksamheten anpassas till barnens intentioner, erfarenheter, behov och intressen. Lärarna vill då på 
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allvar förstå barnets upplever och försöker sätta sig in i hur barnen förstår omvärlden. 

Simeonsdotter Svensson (2009) belyser hur viktigt det är att ha form och struktur i verksamheten 

för att på ett tydligt sätt kunna utgå från barnets erfarenhetsvärld. Om ett barn inte förstår den 

vuxnes instruktioner och information som dyker upp i en uppgift så beror det oftast på relationen 

mellan barn och lärare i den samspelssituation som utspelar sig, menar hon. Simeonsdotter 

Svensson menar alltså att lärarens roll är oerhört betydelsefull för att få eleverna i en förskoleklass 

att samspela på ett meningsfullt sätt i verksamheten. 

Ackesjö (2010) beskriver förskoleklassen som en särskild skolform mellan förskola och skola, det 

innebär att förskoleklassens lärare måste förhålla sig både till förskoletraditionen och till uppdraget 

att förbereda barnen inför skolan. Det är till största del förskollärare som tidigare arbetat i förskolan 

som arbetar i förskoleklass. Förskoleklassen kan därmed sägas vara i ett gränsland mellan förskola 

och skola, där kulturer och traditioner bör mötas och integreras med varandra. Förskollärarna i 

förskoleklass bör ha en strävan att vara lärare i relation, det vill säga att barnens intressen här och 

nu måste sättas i förgrunden, menar hon. I Ackesjös studie betonar de intervjuade lärarna i 

förskoleklass att dialog och samtal med barnen är deras pedagogiska ideal. Verksamheten ska enligt 

lärarna gå ut på att ha roligt, att barnen fostras till sociala varelser och att grunden för barnens 

trygghet läggs i förskoleklassen. Lärarna ska vara flexibla och lyssnande inför barnen. Ackesjö 

beskriver vidare att det är ett medvetet förhållningssätt lärarna har, att ständigt lämna luckor för 

barnens egna initiativ och vara öppen för deras förslag. Detta kan medföra att verksamheten blir 

oförutsägbar och osäker eftersom lärarna menar att de inte vet vart de kommer hamna i 

undervisningen. Lärarna planerar sin undervisning utifrån de ämnen som är utgångspunkt i skolan 

men de framhåller samtidigt att barnens intresse ska få styra innehållet. Johansson (2003) delar 

samma uppfattning och framhåller att lärarna försöker förstå eleverna och vad som är viktigt för 

dem. Lärarna efterfrågar riktlinjer och stöd men vill samtidigt inte bli alltför styrda eftersom 

verksamheten främst ska styras av barnens behov. Johansson menar att om lärarna lägger stor vikt 

vid att lyssna på eleverna och försöka förstå vad de menar fångas elevernas egna intressen upp och 

de erfarenheter de vill uttrycka. Det verkar som att lärarna trots planering och organisering av 

undervisning kan lämna luckor för barnen och vara öppna gentemot deras förslag. Lumholdt och 

Klasén McGrath (2006b) menar att lärarna har blivit mer medvetna och fascinerade av elevens 

kunskapshunger, upptäckarglädje och av deras egna lärprocesser. 

Lumholdt och Klasén McGrath framhåller att för läraren gäller det att lita på sin egen kunskap och 

sina förmågor men även lita på elevernas egen kompetens. Johansson (2003) betonar att det även är 

viktigt att lärarna känner glädje till eleverna och att det ska vara ett meningsskapande för då möts 

eleverna och blir förstådda på sina villkor. Simeonsdotter Svensson (2009) betonar också 

betydelsen av samspelet och kommunikationens möjligheter. I en förskoleklass där alla elever möts, 

ska det finnas utrymme för elevens perspektiv och elevens utveckling, men det krävs att läraren 

medvetet skapar förutsättningar för detta. Lärarna i Ackesjös studie (2010) poängterar att barnen lär 

sig hela tiden, även då inget lärande verkar ske, som till exempel i leken. Barnens egen drivkraft 

och den lärande leken gör att barnen lär sig själva och tillsammans med andra, menar Ackesjö. 

Lekens betydelse betonas i Lgr11 på följande sätt ”skapande arbete och lek är väsentliga delar i det 

aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig 

kunskaper” (s. 9). 
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I sin studie beskriver Ackesjö (2010) utmaningen för lärarna att vara både tillvaro- och 

framtidsorienterade i förskoleklassen. Relationen i förhållande till barnen är socialt orienterad vilket 

lärarna strävar efter att upprätthålla. Jord för växande (1998) beskriver att den stora utmaningen för 

dagens förskola och skola är att vara i fas med omvärlden och möta kraven på olika kompetenser, 

och samtidigt utgå från alla barns inneboende potentialer, utvecklingsmöjligheter och behov. 

Lumholdt och Klasén McGrath (2006b) delar ovanstående uppfattning och framhåller även att 

högstämda ord och lovvärda föresatser ska förankras i verkligheten och förvandlas till praktisk 

vardagsverksamhet för att vara till nytta. Jord för växande (1998) belyser att en viktig kärna i all 

pedagogik är att utveckla varje barns förmågor; förmågan att lösa problem, kommunicera med hjälp 

av olika språk och uttrycksformer, ta egna initiativ och samarbeta, kunna reflektera och tänka 

kritiskt. Sådana förmågor och färdigheter är viktiga inte bara i arbetslivet utan också i vardagslivet. 

Johansson (2003) menar att vissa aspekter som framhålls i läroplanstexterna kan förstås som delar 

av ett pedagogiskt klimat och att det är verksamheten ska stödja barns nyfikenhet, glädje och tillit 

till sig själv och andra. I Lgr11 står det att lärare skall förhålla sig öppna för elevernas initiativ, att 

verksamheten skall stödja varaktiga och trygga relationer liksom barns utforskande och lust att lära. 

Pramling Samuelsson och Mauritzson (1997) anser att den bästa läraren en elev kan ha, är en som 

samspelar med eleven utifrån deras förutsättningar och deras egna villkor. 

Simeonsdotter Svensson (2009) har summerat ett antal dilemman med lärarstyrd undervisning i 

förskoleklass. Det kan vara att barnen tidigt i skolgången blir medvetna om att moment ska göras på 

rätt sätt och att barnen måste sitta stilla och tysta. En svårighet för lärarna kan vara att finna en 

balans mellan lek och lärande i aktiviteterna. Det kan lätt bli att dessa används som två separata 

moment. Skolverket (2000) menar att lek och skapande tenderar att bli schemalagda och 

organiserade istället för att de uppstår när som helst. Leken blir mer utfyllnad mellan arbetspassen 

när de strukturerade aktiviteterna avslutats, menar Skolverket. Karlsson (2006) påvisar också i en 

studie att barnen kliver in i en värld när de startar förskoleklass som i många avseenden är en 

skolvardag med fler vuxenstyrda aktiviteter och med ett ökat ansvar för barnen att göra saker på rätt 

sätt och i rätt ordning. Genom att förskoleklassen blivit mer skolifierad bidrar det till att steget 

mellan förskola och förskoleklass utgör skolstarten för barnen, enligt Karlsson. 

En annan utmaning som lärarna i Ackesjös studie (2010) beskriver rörde samarbetet mellan 

förskoleklass och skola utifrån lärarnas olika arbetstidsavtal. Förskollärarna har inte samma 

möjlighet att delta i konferenser, planeringar och studiedagar på grund av att de även tjänstgör på 

fritidshemmet. Skolans och förskoleklassens verksamheter kan berika varandra om lärare och elever 

har nära tillgång till varandra. Lärarna i årskurs ett hade i Ackesjös studie kunnat arbeta med 

elevernas tidiga läs- och skrivutveckling redan i förskoleklassen. Samtidigt fanns det lärare som 

ansåg att eleverna inte ska behöva lära sig samma sak en gång till när det väl börjar skolan. Lärarna 

ville inte att dessa undervisningsambitioner skulle finnas i förskoleklassen. Några förskollärare 

beskrev hur deras verksamhet i förskoleklassen fungerade som ett andningshål mitt emellan, en oas 

för barnen att vila i och samla sig inför det som komma skall inom skolan. Förskoleklassens villkor 

och hur förskoleklassen är organiserad på de olika skolorna betyder väldigt mycket för hur lärarna 

kan förverkliga sin vilja och sina ambitioner. Lärarna i förskoleklassens verksamhet är elevernas 

vägvisare och har sina rötter i förskolans historia, menar Ackesjö. 
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3.5 Den lärande leken 

Lindqvist (1996) menar att lek handlar om kommunikation på alla plan. I leken lär sig barnen 

genom att diskutera, argumentera och utforska varandras idéer och tankesätt. Genom att barnen lär 

sig att fråga, pröva kvalitén i sina egna argument och ta den andres perspektiv blir barnens tankar 

synliga för dem själva och de kan arbeta med sin egen förståelse. Detta sker spontant i leken, menar 

Lindqvist. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) framhåller att leken handlar om att 

upptäcka den fysiska världen, för att sedan övergå i rollekar. Barnen använder både språk och 

kropp, material av olika slag för att skapa och gestalta sina erfarenheter och genom detta gör de 

också sin värld meningsfull. Barnens emotionella utveckling påverkas också i leken genom att 

engagemang i lek ger barnen många tillfällen att göra saker själva, att pröva gång på gång tills det 

känner att de behärskar något. På det sättet vinner barnen en känsla av egen makt och möjlighet. 

Det finns oanade möjligheter att symbolisera och använda material på sätt som är intressant och 

meningsfullt för barn och som är viktigt för lärandet, enligt Pramling Samuelsson och Asplund 

Carlsson. Jord för växande (1998) belyser att leken ibland kan vara ett nästan magiskt 

kommunikationsmedel när det gäller att nå barn. Med hjälp av lek kan lärarna nå barn som dragit 

sig undan kontakt. Det finns exempel på utagerande barn som genom lek kunnat utveckla sin 

sociala kompetens. Genom att läraren deltar i leken, avstyr konfrontationer mellan barnen, och visar 

hur de kan ta sig in och ur olika situationer kan läraren också verka som en förebild som barnet kan 

härma och ta efter. 

Tullgren (2006) beskriver att leken i förskolan alltid har spelat en stor roll men hur de vuxna 

förhåller sig till leken har sett olika ut genom tiderna. Leken idag betraktas som ett pedagogiskt 

redskap, en hävstång till lärande och ett sätt att kommunicera. Pedagogernas roll är tydlig och de 

ska aktivt delta och stimulera leken. Lekar som ser ut att bygga på barnens initiativ blir en ram för 

pedagogerna att styra barnen mot de normer och värderingar samhället uppskattar som rätt. Detta 

finns helt enkelt inbyggt i pedagogrollen och traditionen, menar Tullgren. Utbildningen idag skapar 

pedagoger som kan förverkliga läroplanens mål. Dagens barn betraktas som att de är, bör och kan 

vara kompetenta och medkonstruktörer av sitt eget kunnande.  

Tullgren (2006) beskriver att pedagogerna på olika sätt och olika tydligt reglerar alla lekarna. För de 

mesta är styrningen osynlig genom att de vuxna vill tro att de leker på barnens villkor. Barn och 

pedagoger har olika syn på leken, barnen lever i nuet och pedagogerna är riktade mot framtiden. 

Pedagogerna är fångade i sin yrkesroll och har krav på sig att barnen ska lära sig något. 

Pedagogerna använder sin erfarenhet för att leken ska stimulera barnens utveckling och lärande. 

Leken får ett slags värde för framtiden och dess fostrande och utvecklande kunskaper är viktiga. 

Om pedagogerna inte förstår innehållet i barnens lekar kan de missa viktiga delar av barnens 

utvecklings- och socialisationsprocesser. Leken visar var barnen befinner sig i sin egen förståelse. 

Thorell (2006) beskriver att när barnen går i förskoleklass organiserar de i leken sitt sociala liv 

tillsammans, diskuterar normer och värden och konstruerar både sig själva och den kamratkultur 

barnen ingår i. Leken utmanar barnen och parodierar vuxenvärlden och ger barnen utrymme att 

förhålla sig till den sociala hierarki som finns i verkligheten, menar hon. Utifrån de aspekterna har 

leken en oerhört viktig funktion, förutom att den också erbjuder ett lärande. Thorell poängterar att 

den fria leken bör få stort utrymme i förskoleklasserna, samt att eleverna även har tillgång till 

lekmaterial som inspirerar på samma sätt som de hade i förskolan.  
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Thorell (2006) menar att hur vi ser på barn kan skilja sig åt mellan olika pedagoger. Barn vill leka 

men vuxenvärldens syn är ofta att leken bara är ett nöje, inte att den är något viktigt och allvarligt 

för barnen. Att använda leken som pedagogisk metod är bra, men den sortens lek fyller en helt 

annan funktion i barnets liv än den fria leken gör. 

Lumholdt och Klasén McGrath (2006b) menar att eftersom förskoleklassen ska vara en bro mellan 

förskola och skola får barnen i sin egen takt och med lusten och leken som drivkrafter lära känna 

skolans värld. I förskoleklassen ska undervisningen ta fasta på delar som handlar om elevernas 

personliga utveckling, exempelvis ska skolan sträva efter att varje elev: 

- utvecklar nyfikenhet och lust att lära 

- utvecklar sitt eget sätt att lära 

- utvecklar tillit till sin egen förmåga 

- känner trygghet och lär sig ta hänsyn och visa respekt i samspel med andra 

                                                                        (Lumholdt och Klasén McGrath, 2006b s. 8) 

 

Barnen i förskoleklassen inhämtar kunskaper och lär sig med hjälp av förskolans viktigaste 

pedagogiska redskap: lek, skapande och barnets eget utforskande. Lindqvist (1996) belyser att lek 

med språket är en viktig metod i förskolan och skolan för att förbereda skriftspråksinlärning. 

Övningar med rim och ramsor, stavelselekar och övningar med språkljud, att räkna ord i meningar, 

dela på ord, låta ord byta plats, återberätta efter högläsning och dramatisera sagor är exempel på 

lekmetoder som är inriktade på språklig träning. 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) menar att det inte finns en sorts lek med en 

bestämd funktion utan betraktas precis som lärandet idag som livslångt. Lumholdt och Klasén 

McGrath (2006a) belyser att det talas om det lekande lärandet i förskolan och den lärande leken – 

ett förhållningssätt som ska följa med barnet i förskoleklassen och in i grundskolan. 

Förskoleklassen tar vid där förskolan slutar, förvaltar det barnen kan och ger dem möjligheter att 

utveckla sitt lärande. 

4 Teoretiska utgångspunkter 

4.1 Utvecklingspedagogisk teori 

Enligt Simeonsdotter Svensson (2009) har utvecklingspedagogisk teori vuxit fram i samarbete med 

barn, lärare och forskare. Genom att människor resonerar kring hur de analyserar, beskiver och 

förstår specifika fenomen så framträder detta i människornas medvetande. Pramling Samuelsson 

och Asplund Carlsson (2003) menar att fokus i utvecklingspedagogiken är att göra barnens värld 

synlig för dem själva och för andra i deras omvärld. Utgångspunkten inom utvecklingspedagogiken 

är att det föreligger en intern relation mellan människan och dennes omvärld. Det existerar inte två 

världar utan eleverna konstruerar och konstrueras i samma omvärld. Inom utvecklingspedagogiken 

är den enskilda individens erfarna omvärld och förståelsen kring detta, i fokus. I 

utvecklingspedagogiken betonas lärarnas förmåga att kommunicera med eleverna och få dem att 

uttrycka sig på olika sätt. Även att utgå ifrån barns erfarenheter och barns erfarande. Erfar gör 

barnen med hela kroppen det vill säga att känslan är en aspekt av erfarandet. I ett 

utvecklingspedagogiskt perspektiv bestämmer både erfarenheter och mognad individens möjlighet 
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att dra nytta av lärandesituationer. En viktig punkt för lärarna är att ta del av elevernas livsvärld och 

det kan lärarna göra till exempel genom barnintervjuer. Kunskapen om att ställa frågor eller få barn 

att tala och berätta är viktigt och förmågan att som lärare tolka och förstå barns värld. Här finns en 

tilltro till språkets möjligheter att göra människor delaktiga i varandras världar, även barns. Även 

andra sätt att få tag i elevernas tanke- och erfarenhetsvärld används till exempel video och 

teckningar. Det finns tre principer för utvecklingspedagogiken: 

 

 Att fånga och skapa situationer kring elever där de kan uttrycka sig genom att tänka och tala. 

 Att få eleverna att reflektera, tänka och uttrycka sig, verbalt och på andra sätt. 

 Att ta tillvara på mångfalden av elevernas idéer.  

                                                           (Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson, 2003, s.58) 

Utvecklingspedagogiken strävar alltså mot att utveckla specifika värden, färdigheter, normer och 

förståelse av sin omvärld, enligt Simeonsdotter Svensson (2009). 

4.2 Kommunikation och språk 

Lindö (2002) menar att vi drivs fram av vårt behov att kommunicera och att nyttja olika verbala och 

visuella uttrycksformer av språk. Syftet är att kunna koda av och förstå språket, det kan vara såväl 

kropps- som talspråket. Omedvetet kommunicerar vi vuxna ofta med barnet genom att sjunga på 

vokalerna och leka med språket och variera oss på olika sätt. När barn lär sig det talande språket 

sker det i samspel då språk och handling är viktiga funktioner för att skapa ett sammanhang.  

Lindö beskriver att barn mellan två och fem år har en genuin förmåga att ta till sig språkets 

grammatik. Vid sexårsåldern har barnet uppnått tillräcklig språklig förmåga för att kunna ha en god 

kommunikation och dialog med omvärlden. Lärarna bör känna till och ta tillvara på denna språkliga 

åldersperiod eftersom den är oerhört viktig för den fortsatta språkutvecklingen. Lindö menar att 

talspråket kan omformuleras till skriftspråk och det är genom språk vi människor utvecklar vår 

identitet, kunskap, gemenskap och inflytande. Liberg (2006) poängterar vikten av att eleven möter 

skriftspråket tidigt, i naturliga och meningsfulla sammanhang och därmed växer även förståelsen 

för läsandet och skrivandet fram. Elever som tidigt lär sig att läsa och skriva har ofta haft en god 

språkstimulerande miljö runtomkring sig. Föräldrar som är engagerade och ger sina barn stimulans 

genom att läsa sagor, titta på olika böcker, använda sig av att läsa ord på skyltar, underlättar för 

barnen att närma sig skriftspråket lättare, enligt Liberg. 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) menar att språket inte bara är ett uttryck för 

tänkande, utan det är hur personen använder språket som är avgörande för hur personen tänker. 

Eleverna ska få tid att tänka och reflektera över sina egna tankar så att de kan uttrycka sig visuellt 

och verbalt. Tänkandet är något som ska uppstå och det skapar möjligheter till uttryck genom tal, 

bild och gester. Eleverna måste få utrymme att låta sina tankar flöda och ta initiativ till 

kommunikationen. Elevernas egna erfarenheter och sätt att erfara sin omvärld ser väldigt olika ut 

för varje enskild individ och eleverna löser och förstår uppgifter på olika sätt. Därför är det som 

lärare viktigt att ge eleverna verktyg så att de själva kan förstå sitt kunnande oavsett ålder och 

individuell utveckling, enligt Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson. Jord för växande (1998) 

belyser också vikten av att eleverna ska omges av vuxna som aktivt stödjer och underlättar 

elevernas språkliga utveckling. Elevernas användning av språket växer och utvecklas i bland annat 

sociala situationer, vardagliga sammanhang och i leken. 
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4.3 Språklig medvetenhet 

Svensson (2005) framhåller att forskare har sedan 1980-talets början visat stort intresse för barns 

språkliga medvetenhet. I många studier har forskarna försökt finna vilken betydelse den språkliga 

medvetenheten har för barnets förmåga att lära sig läsa och skriva. Med språklig medvetenhet 

menas att barnet självständigt och mer eller mindre medvetet funderar över språket. Barnen börjar 

lägga märke till språkets form och skiljer det från dess betydelse. Barnen börjar alltså tänka på hur 

något sägs eller skrivs och för att observera språkformen och inte betydelsen krävs en viss kognitiv 

förmåga. De som är språkligt omedvetna är inställda på att höra vad som sägs eller hur det sägs med 

ansiktsuttryck, tonfall och gester. När barnen inser att talet går att dela upp i större och mindre delar 

tar de ett stort kliv i sin språkutveckling. För att vara språkligt medveten måste barnen kunna skilja 

språket från situationen. Språket innehåller många delar: ord, delar av ord och ljud och dessa 

språkdelar utgör språkets form. Medvetenheten om språkets delar och dess form, både tal- och 

skriftspråket, kan tränas på olika vis. De barn som reflekterar över hur något sägs eller skrivs, 

funderar över hur ord, orddelar eller språkljud kombineras är språkligt medvetna, menar Svensson.  

Hagtvet Eriksen och Pálsdóttir (1998) delar denna uppfattning och menar att det är olyckligt för de 

barn som saknar språklig medvetenhet och ska lära sig läsa och skriva. I skrift så framställs språket 

fysiskt som svarta tecken på ett vitt papper och barnen måste förhålla sig till språket som om de 

vore ett objekt att se på, analysera och tala om. Barnen måste förstå att den ljudström som kommer 

ut ur munnen när de pratar kan delas upp i mindre segment, meningar och ord. Barnen behöver en 

distans till språket för att kunna lära sig läsa och skriva och de måste göra en 

uppmärksamhetsflyttning från språkets innehåll till dess form. 

Enligt Hagtvet Eriksen (1990) behöver barnen en viss distans till språket, se på det och analysera 

det, för att sedan så småningom kunna knäcka den alfabetiska koden. 

4.4 Fonologisk medvetenhet 

Frost (2002) menar att en viktig insikt för att kunna ta steget in i fonologisk medvetenhet är att vara 

medveten om språkljuden genom att utöva det praktiskt såväl som teoretiskt. Engstrand (2004) 

belyser även att teoretiskt fonem handlar om hur språksystemet i människornas språk används och 

fungerar. Hur språkljuden produceras, uppbyggs men även att språkljuden kan förändras hela tiden. 

Praktiskt fonem handlar om hur de olika språkljuden görs och hur de används. ”Det verkar som att 

de barn som tidigt tränar sig på att flytta uppmärksamhen fram och tillbaka mellan språkets innehåll 

och form har lättare för att senare lära sig att läsa” (s. 45). 

Enligt Lindö (2002) innebär fonologisk medvetenhet att eleven ska kunna urskilja enskilda ljud. 

Liberg (2006) poängterar också att de primära faktorerna för en positiv läs- och skrivutveckling hos 

eleven är att de har en fonologisk medvetenhet och är vana med skriftspråklig verksamhet. Eleverna 

brukar kunna lära sig läsa och skriva relativt snabbt om det handlar om ord som är relevanta för 

dem själva. De ord eleverna brukar lära sig först är sitt eget namn och de nära anhörigas, men detta 

kan ske på olika sätt. En del elever bryter ner orden i minsta beståndsdelar för att sedan sätta ihop 

det i ett sammanhang och med hjälp av ljudning ”knäcker” de läskoden. Andra elever ser helheten i 

orden och verkar utan större ansträngning knäcka läskoden genom att använda ljudningsmetoden - 

fonem på sitt eget sätt, enligt Liberg.  

Frost (2002) påpekar att barns förmåga att lära sig barnramsor i treårsåldern kan förutsäga hur de 

kommer att läsa när de är cirka sex år gamla. Hans forskning visade att barn vid fyra och ett halvt 

års ålder hade lättast att förstå rimord med hjälp av bilder, de var även dessa barn som senare hade 
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lättast att lära sig läsa vid sex års ålder. Han undersökte även barnens fonemmedvetenhet vid fem 

och ett halvt respektive sex års ålder. Där såg han samma tendens vid de båda tidpunkterna: de barn 

som kunde uppfatta fonem var också de barn som lärde sig läsa när de var drygt sex år. Det 

slutgiltiga resultatet i denna undersökning var att det fanns ett tydligt samband mellan rimfärdighet, 

barnramsor, fonemmedvetenhet och att dessa tillsammans blir ett gemensamt lärande, läsförmågan 

blir en direkt följd av detta, enligt Frost. 

Frosts (2002) resultat stödjer också antagandet att det finns en utvecklingslinje i den fonologiska 

utvecklingen från rim till fonemmedvetenhet, enligt följande; Barnramsor Rimfärdighet 

FonemmedvetenhetLäsning. 

Poängen är att om nybörjare i läsning ska lära sig att behärska ett alfabetiskt språksystem, måste de kunna 

flytta uppmärksamheten fram och tillbaka mellan det formmässiga och det innehållsliga för att på så sätt skapa 

en förbindelse mellan orden språkljud/bokstavstecken och ordets innehåll. (Frost, 2002, s. 44) 

 

4.5 Skriftspråkstraditioner  

4.5.1 Whole Language och Phonics traditionen 

Det finns två olika teoretiska ingångar till den tidiga läs- och skrivutvecklingen, Whole language 

och Phonics traditionen. 

Frost (2002) menar att Phonics traditionen, som i Sverige utvecklats till ”ljudmetoden”, går ut på att 

läraren låter eleven arbeta med en bokstav i taget. Symbolen och ljudet synliggörs för eleven och 

lärarna förväntar sig att eleven lär sig läsa genom att lära sig varje bokstav i alfabetet tills eleven har 

”knäckt läskoden”. Lärarna utgår från att läsning försiggår genom tolkningen av ett alfabetiskt 

system som inte är naturligt utan konstruerat av människan. Det alfabetiska systemet ska läras in 

systematiskt så att det kan användas utan att själva tolkningen av symbolerna kräver någon större 

uppmärksamhet. Därefter kan eleven inrikta sig på innehållet. Det viktigaste inom denna tradition är 

att elevernas medvetenhet om fonem har avgörande betydelse för att det ska kunna bygga upp ett 

samband mellan bokstav och ljud som är förutsättningen för att de ska kunna lära sig läsa. För att 

eleverna ska ta till sig av innehållet måste det finnas en säker avkodning av ord och även att det 

krävs texter som är anpassade till eleverna eftersom nybörjarläsningen skiljer sig från den 

rutinerade läsningen.  

Whole language traditionen har en annan utgångspunkt, eleven och läraren utgår från hela texter 

med intressant innehåll. Därefter analyserar lärarna texten och upptäcker meningar, ord och vidare 

till den enskilda bokstaven. Eleven lär sig känna igen vanligt förekommande ordbilder. Enligt Frost 

(2002) anses detta vara ett bra tillvägagångssätt till begynnande läsfärdighet. Whole language 

bygger en människosyn där människan är en helhet, personen är en gestalt som inte kan reduceras 

till element och funktioner, menar Frost. Inom denna teori betonas vikten av människans fria vilja 

och fria val. Grunden för hur läraren lägger upp läsundervisningen är baserat på lärarens egna 

erfarenheter och kunskaper. En grundläggande punkt inom Whole language-traditionen är att 

eleverna inte ska undervisas i läsning utan att eleverna själva genom att arbeta med texter ska hitta 

ett sätt att avkoda dem, enligt Frost.  Lindö (2002) beskriver att om lärare har ”pedagogiskt 

besjälats” av detta förhållningssätt blir det något av en livsstil, ett sätt att vara. 
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Frost (2002) menar att när eleverna ska lära sig att läsa sätts deras språkliga process igång genom 

elevernas egna texter. Elevernas medvetenhet om fonem spelar en viktig roll när de ska lära sig att 

läsa. Det handlar om att förutsäga meningen och framför allt iaktta första bokstaven i orden. 

Läsfärdigheten hos eleverna uppstår genom meningsfulla texter, såsom dess egna texter. Whole 

language och Phonics traditionerna skiljer sig i synen på läsundervisning men det finns samtidigt 

stora möjligheter att slå en bro mellan dessa, menar Frost. 

5 Språkstimulerande metoder 

Enligt Lgr11 är lärarens riktlinjer att organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin 

språk- och kommunikationsutveckling. ”Språk, lärande och identitetsutveckling är nära 

förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina 

möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga” (Lgr11, s. 9).  

Fast (2008) menar att elevens språkutveckling är en process som startar långt innan eleven deltar i 

någon formell undervisning. Vägarna in i läs- och skriftspråket ser olika ut beroende på den 

individuella individen och dess sociala och kulturella miljö.  De är därför viktigt att eleverna 

erbjuds en variation av böcker som gör att eleverna får möta ett rikt urval av olika texter och bilder i 

förskoleklass och det kan vara ett första steg för eleven att bli medveten om läs- och skriftspråket. 

Eleverna upptäcker ofta detaljer i bilderna och därigenom hjälper det eleven till en visuell 

uppmärksamhet som är en av nycklarna till framgång i läsande. När eleven möter symboler och 

egennamn är det viktigt att personerna i deras omgivning ger bekräftelse till eleven och uppmuntrar 

eleven att fortsätta göra tolkningsförsök. 

Vidare belyser Fast (2008) att när eleven sedan börjar jämföra bokstäver och ord med varandra 

konstrueras det en fonologisk medvetenhet som är en viktig del för en fortsatt förståelse av 

förhållandet mellan ljuden i språket och de skriva symbolerna som symboliserar dessa ljud.  Det 

finns ingen speciell ålder för eleven att börja läsa och skriva utan det kan ske när som helst och var 

som helst. Läsandet för eleven behöver inte heller ske genom läsning i böcker utan det kan ske vid 

andra tillfällen där eleven ser symboler, texter och bilder. Det som får eleverna att börja läsa och 

skriva är deras eget intresse och nyfikenhet. Eleverna kan själva se sig som skrivkunniga långt 

innan de uppfattar sig själva som läsare. När eleverna kommer till förskoleklassen befinner de sig 

på helt skilda nivåer i sin språkutveckling. Verksamheten i förskoleklassen kan bidra till att 

eleverna på ett lekfullt sätt får utforska språket genom nyfikenhet. Eleverna utforskar skrivandet 

genom egna erfarenheter som kan vara inköpslistor från sin egen hemmiljö och börjar därefter 

låtsasskriva, rita symboler och är för eleven själv någonting meningsfullt, menar Fast. 

5.1 ASL - Att skriva sig till läsning 

Trageton (2005) hävdar att läs- och skrivundervisningen under 250 år har dominerats av att barnen 

ska lära sig läsa med ABC-böcker som främsta läromedel. ABC-böckerna har sedan ändrats gradvis 

med allt kortare och mindre texter med ett ökat intresse för meningsbärande innehåll. Gemensamt 

för alla ABC-böcker och olika läsmetoder var att barnen skulle konsumera andras uppfattningar. 

Det var först omkring 1970 som barnen genom LTG-metoden (läsning på talets grund) dikterade 

sina egna åsikter för läraren som skrev ner detta. Det var starten på fri skrivning och skriftspråkets 

utveckling har flyttat tyngdpunkten från läsning till skrivning eftersom elevernas förmåga att 

uttrycka sina egna tankar som kan kommuniceras med andra, står i centrum. Vi är idag mer 
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utrustade i förskolor och skolor med material som gör att eleverna får utveckla en bättre balans 

mellan skriv- och läsinlärningen med skrivandet som utgångspunkt, enligt Trageton. Det handlar 

inte om bokstävernas form utan om innehållet i det skrivna materialet. 

 

Trageton (2005) belyser att det är lättare för eleverna i förskoleklass att skriva än att börja läsa men 

ändå är det så att lärare börjar med att träna eleverna att läsa eftersom det är svårare för eleverna i 6-

7 årsåldern att forma bokstäver. För att undvika det svåra formandet av bokstäver förhand baseras 

istället ASL på att skriva med hjälp av en dator. Tanken är att eleverna lättare ska lära sig läsa 

genom att skriva först på datorn och om eleverna dessutom får skriva egenproducerade texter så 

ökar det intresset och blir för eleverna meningsfulla texter de skriver. Elevernas egenproducerade 

bokstavsböcker gör att inlärningen sker på ett lekfullt och betydligt mer effektivt och elevanpassat 

sätt, menar han. Barnen får börja med att skriva bokstavsräckor som även kallas för spökskrift där 

barnen använder sina händer på tangenterna och trycker på bokstäverna medan de berättar vad de 

skriver. Lärarna översätter sedan vad barnen säger att de skriver i sin spökskrift och skriver ner det 

på samma papper. Därefter kan barnen arbeta med bokstäverna de skrivit och leta bokstäver, skriva 

hur många det finns av en viss bokstav och färglägga likadana bokstäver i samma färg. Barnen kan 

samla sina egenproducerade texter i böcker och texterna bli lättillängliga för alla att gå tillbaka och 

titta i. Barnen har därmed verkligen börjat använda bokstäverna i sin egen takt. Senare, med hjälp 

av läraren, kan eleverna dela upp sina spökskrifter i kortare delar eller sträckor så att de blir lättare 

att läsa. Läraren kan låta eleverna få leta kortare ord i den spökskrift de har skrivit och eleverna kan 

lättare läsa sina texter, menar Trageton. 

5.2 Bornholmsmodellen 

Lundberg (2007) belyser att Bornholmsmodellen är byggt på ett forskningsprojekt på Bornholm i 

Danmark. Lekarna och övningarna i projektet utgick från flera mindre studier i Umeå, som 

Lundberg ansvarat för. Bornholmsprojektet blev därefter mycket framgångsrikt. Det pedagogiska 

materialet gavs ut 1994 och har använts i stor omfattning i svenska förskolor, särskilt bland 

sexåringar. I forskningen visade Lundberg att språklig medvetenhet var en viktig förutsättning för 

en god läsinlärning. Lundberg menar att de barn som får ägna en liten stund varje dag åt språklekar 

klarar läs- och skrivinlärningen bättre i skolan. De barn som hade lässvårigheter i skolan klarade sig 

bra genom att de hade fått öva med språklekar varje dag under det sista förskoleåret, det vill säga 

förskoleklassen. Lundberg menar vidare att materialet för förskoleklassen bör utformas för barnens 

behov och därför valde han att införa systematiskt arbete med bokstäver. Barnens bokstavskunskap 

i förskoleklass har stor betydelse vad det gäller att förute hur det ska gå med läsinlärningen. 

Lundberg kom fram till att en god läsutveckling vilar på fyra punkter: 

 

- Språklig medvetenhet 

- Bokstavskunskap 

- Ett gott ordförråd 

- Motivation eller uppgiftsorientering 

 

Lundberg menar att de barn som får gå igenom alla steg i Bornholmsmodellen blir väl förberedda 

inför den egentliga läsinlärningen. Barnen har i stort sett knäckt den alfabetiska koden, vilket brukar 

vara det stora hindret för en god fortsatt läsutveckling. 
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Lundberg (2007) menar att de barn som får på ett lekfullt sätt upptäcka språkets ljudmässiga 

formsida tycks få ett mjukare och mer glädjefullt möte med skriftspråkets avkodningskrav när de 

kommer till skolan. Språklekar är inte det enda som bör finnas med i aktiviteterna i förskoleklass 

utan även exempelvis högläsning. I Bornholmsmodellen finns det språklekar som förskollärarna 

kan följa och det är noga att de följer dessa i ordning eftersom svårighetsgraden ökar för barnen. 

Det finns sammanlagt ett 40-tal lekar och förskollärarna bör i genomsnitt ägna en kvart om dagen 

till detta. Förskollärarna kan avsätta 15 veckor till arbetet så eleverna får leka i lugnt tempo men 

arbetet kan ta olika lång tid beroende på elevgruppen som förskollärarna har. Det är viktigt att 

introducera en lek eller övning och sedan öka ut aktiviteten eller upprepa den flera gånger. Här 

nedan presenteras språklekarna som har delats in i fem kategorier: 

 

1. Lyssna på ljud - Dessa övningar ger barnen en första övning att lyssna på ljud och de syftar 

även på att utveckla barnen att bli bra på att koncentrera sig på uppgiften. 

2. Ord och meningar - Här handlar det om att barnen ska upptäcka och förstå vad en mening är 

och att en mening kan delas upp i ord. Lekarna syftar till att få barnen att förstå att ett ord 

har både ett innehåll och en form. Barnen ska öva sig på att lyssna hur orden låter och kunna 

bortse från innehållet. 

3. Första och sista ljudet i ord - De svårfångade språkliga byggstenarna som vårt alfabetiska 

system utgår ifrån är fonemen. Ett första steg mot att höra fonem är att kunna uppfatta vad 

ord börjar och slutar på. I dessa lekar öppnas dörrarna till fonemens värld. 

4. Fonemens värld – analys och syntes - I denna kategori får barnen genomföra mer 

fullständiga analyser av ordens fonemiska uppbyggnader. Barnen får öva sig på att ljuda 

samman fonem till ord. 

5. Bokstävernas värld – på väg mot riktig läsning - I de här lekarna får barnen lära sig att 

fonem i vårt skriftspråk representeras av bokstäver. När barnen lär sig läsa lär de sig också 

att utnyttja bokstävernas ljud när de identifierar skrivna ord. 

 

Lundberg (2007) beskriver därefter i Bornholmsmodellens planlagda struktur att förskollärarna kan 

göra en kartläggning innan de kommer igång med lekarna och sedan efter ungefär halva perioden. 

Kartläggningen kan då ge vägledning om hur förskollärarna kan lägga upp arbetet och om det finns 

barn som behöver särskilt extra stöd. 

5.3 Högläsning  

Fylking och Wirmark (2007) beskriver att högläsningen är speciellt viktig vid lässtarten och att det 

är via högläsningen som barnet möter skriftspråket. Björk och Liberg (1996) betonar att det är bättre 

att avsätta tid för högläsningen dagligen än att göra det endast då lärarna får tid över. Då vet barnen 

att de har något roligt att se fram emot. Barnen tycker om högläsning, de lär sig mycket om vårt 

skriftspråk. Fylking och Wirmark (2007) framhåller att högläsningen väcker intresse och nyfikenhet 

för både böcker och läsning, vilket är viktigt för alla barn. Att lyssna på en saga hjälper barnen att 

visualisera egna ”inre bilder”. Har barnen inte tillgång till egna inre bilder så har de inte heller det 

som utgör grunden för kreativitet och fantasi. Därför kan det vara bra för barnen att måla en saga 

eller en bild efter att de har lyssnat på en saga. Den gemensamma högläsningen ökar gemenskapen i 

gruppen, vidgas barnens ordförråd och omvärldsuppfattning, stimulerar fantasin, utvecklar 

förmågan till empati, förklarar verkligheten, ger en del av vårt kulturarv samt lär oss förstå oss 

själva och andra, menar Fylking och Wirmark. 
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5.4 Formböcker/Storböcker 

Det finns olika vägar till språkstimulering och Frost (2002) anser att förskollärarna kan använda sig 

av så kallade formböcker. Det är böcker som har olika former som kan bestå av till exempel ett 

slott, ett tåg, en bil, en present eller ett hus. Dessa böcker kan användas som inspirationskällor för 

att skapa egna berättelser. Eleverna kan få göra egna böcker, så kallade storböcker, utifrån sina egna 

perspektiv och erfarenheter för att senare i processen visa sina alster för klasskompisarna.  

Storboken är en bok av ett större slag, där eleverna får samla sina egna texter och illustrera dem. 

Enligt Björn och Liberg (1996) bör texterna ha en hög litterär kvalitet och att de väcker barnens 

fantasi och föreställningsförmåga. Texterna bör inte vara alltför långa till en början men ska ha ett 

rikt innehåll och en god historia. Enligt Frost (2002) kan dock arbetet med detta skapa ett dilemma 

om hur läraren ska förhålla sig till stavfel. Enligt Frost måste detta betraktas ur ett 

utvecklingsperspektiv, så att läraren upptäcker och undersöker det första steget i läs- och 

stavningsutvecklingen och kan förhålla sig till det ur ett pedagogiskt perspektiv.  

5.5 Rim och Ramsor 

Åge (1995) beskriver att det ofta förekommer rim och ramsor med eller utan rörelser på förskolor 

och att även rimord är ett fantastiskt lekmaterial som kan erbjudas barnen. Förskollärarna fortsätter 

även bland sexåringar i förskoleklass att språkleka med rimord av olika slag. Barnen är väldigt 

intresserad av rimsagor och rimverser som i sin tur blir en inledning till att vilja forsätta rimma på 

egen hand. Arnqvist (1993) menar att det finns en stor mängd barnböcker som innehåller rim och 

ramsor. När lärarna läser ramsor kan det vara bra att låta barnen fylla i rimorden för på så sätt blir 

både de vuxna och barnen delaktiga i läsandet. Barnens egna språkliga kreativitet visas när de hittar 

på egna rimord. Det är viktigt att lärarna bemöter barnens positivt när de till exempel kommer med 

sina nonsensord när de rimmar, menar han. Även Svensson (2005) delar denna uppfattning och 

menar att rimmen inte behöver bli riktiga ord utan att det är roligt om det blir tokigt. Att låta barnen 

njuta av det roliga i leken, med att smaka på språket och låta dem själva höra hur tokigt det låter. 

Barn som ännu inte har hög språklig medvetenhet klarar inte av att rimma på nonsensord eftersom 

de inte förstår det roliga med att leka med språkets form utan är istället inriktade på ordens 

betydelse. Nonsensord betyder ingenting och därför upplevs det som meningslöst att rimma på. Det 

är först när barnen tycker om att lyssna på ordens struktur och inte bryr sig om ordens betydelse 

som det är roligt att hitta på nonsensord. Åge (1995) beskriver att ett sätt att träna rimord är att 

barnen får passa ihop olika bilder med olika rimord. Barnen får blanda korten på bordet, vända på 

dem och tycker det är roligt att leta rimord till bilderna som dyker upp, menar hon. 

 

6 Metod 

 

6.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

Patel och Davidsson (2003) beskriver att det finns två olika slags vetenskapliga förhållningssätt: 

positivism och hermeneutiken. Den som gav namn åt positivismen var den franske sociologen 

Auguste Comte som var verksam vid mitten av 1800-talet. Positivismen har sina rötter i en 

naturvetenskaplig tradition och Auguste Comte ville skapa en vetenskaplig metodologi som var lika 

för alla vetenskaper. Han menade att den kunskap som söktes skulle vara verklig och tillgänglig för 

våra sinnen och förnuft. Forskarens förhållningssätt kännetecknas av att forskaren står i en yttre 

relation med forskningsobjektet. Forskarens person och känslomässiga läggning ska inte på något 
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sätt kunna påverka forskningsresultatet och forskaren ska kunna bytas ut och resultatet av 

forskningsarbetet ska ändå bli desamma, menar Patel och Davidsson. Däremot menar Patel och 

Davidsson att hermeneutiken sägs vara positivismens raka motsats, vilket jag utgick ifrån i min 

studie. Hermeneutiken är en vetenskaplig riktning som studerar, tolkar och försöker förstå 

grundbetingelserna för den mänskliga existensen. Personen har förståelse av livsvärlden och tolkar 

mänskliga handlingar, livsyttringar och spåren av dessa på samma sätt som den tolkar språkliga 

utsagor och texter. Jag anser att hermeneutikens förhållningssätt passade mig eftersom jag vill ta 

reda på vad förskollärarna uttrycker för erfarenheter av arbetet med språkutveckling i förskoleklass 

eftersom Patel och Davidsson beskriver att det handlar om att försöka förstå andra människor och 

deras livssituation som sedan går att tolka och förstå innebörden av.  

 

Patel och Davidsson (2003) framhåller att de tankar, intryck, känslor och kunskaper som forskaren 

har är en stor tillgång för att sedan tolka och förstå forskningsobjektet. Inom hermeneutiken ses 

helheten i forskningsproblemet till skillnad mot positivismen som gärna studerar forskningsobjektet 

bit för bit. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att inom hermeneutiken studeras tolkningen av 

texter, vilket jag kommer göra i min studie. I analysarbetet används en hermeneutisk tolkning som 

enligt Kvale och Brinkmann är att erhålla en giltig och gemensam förståelse av meningen i en text. 

Genom hermeneutiken kan kvalitativa forskare lära sig att analysera sina intervjuer som texter och 

ägna uppmärksamheten åt den kontext som framkommit. Patel och Davidsson (2003) menar att 

forskaren börjar med att läsa hela intervjun och försöker förstå helheten för att sedan läsa olika delar 

i texten var för sig för att skaffa sig förståelse av dessa. För att lyckas krävs det av den 

hermeneutiske forskaren att använda sin medkänsla för att förstå informanten.  

6.2 Kvalitativ intervju som metod 

Enligt Trost (2010) ställs forskaren inför frågan när denne ska göra en studie, om forskaren ska göra 

en kvantitativ eller en kvalitativ undersökning. Syftet med ens projekt är avgörande för vilken slags 

metod forskaren använder sig av. När det handlar om siffror och när forskaren använder ord såsom, 

längre, fler eller mer, är denne inne på kvantitativt tänkande och om forskaren vill kunna ange 

frekvenser eller om frågeställningen gäller hur ofta, hur många eller hur vanligt, skall denne göra en 

kvantitativ studie. Om forskaren däremot är intresserad av att till exempel försöka förstå 

människors sätt att resonera eller reagera, eller att avskilja eller urskilja handlingsmönster är en 

kvalitativ studie lämplig. Enligt Trost handlar kvalitativa intervjuer om att förstå hur den 

intervjuade känner, tänker och beter sig. Den intervjuade ska sträva mot att få svar på frågan hur 

snarare än varför. Det gäller att försöka komma åt ”livet” och inte ”berättelsen” och han menar att 

försöka sätta sig in i hur människor tänker och hur de har upplevt sina erfarenheter.  

 

Innan jag valde denna insamlingsmetod övervägde jag även andra metoder, men jag upplevde att 

dessa inte skulle kunna bidra till att besvara studiens frågeställningar på ett lika utförligt sätt, 

eftersom jag var intresserad av lärares uppfattningar och erfarenheter, blev den kvalitativa 

undersökningen ett naturligt val. En enkätstudie exempelvis, hade inte passat lika bra eftersom jag 

ville undersöka vilka möjligheter och utmaningar förskollärarna förknippade med 

språkutvecklingsarbetet i förskoleklass. Jag valde bort den kvantitativa forskningsintervjumetoden 

eftersom den vanligtvis har andra frågeställningar och riktar sig till ett större antal deltagare. Patel 

och Davidsson (2003) benämner att det finns olika sätt att samla information för att få 

frågeställningarna besvarade. Forskaren kan bland annat använda sig av befintliga dokument, test 
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och prov, observationer samt intervjuer och enkäter. Det finns ingen teknik som anses vara bättre 

eller sämre än någon annan utan den teknik man väljer beror på vad som verkar ge bäst svar utifrån 

undersökningens forskningsfrågor. Backman (2008) menar att det vanligaste inom det kvalitativa 

perspektivet är intervjuer, observationer och self report. Intervju som datainsamlingsmetod är enligt 

Stensmo (2002) ett sätt att med hjälp av frågor få tillträde till de intervjuades medvetande och att 

forskaren skaffar sig en bild av dennes upplevelser och erfarenheter. En intervjustudie ger svar på 

hur ting och händelser i omvärlden framträder i just den intervjuades medvetande, enligt Stensmo. 

För att samla in den empiri jag behövde för att besvara studiens syfte och frågeställningar använde 

jag istället kvalitativforskningsintervju som metod.  

 

En kvalitativ intervju innebär enligt Patel och Davidson (2003) att förmå intervjupersonen att svara 

med sina egna ord för att beskriva något fenomen utifrån sin egen uppfattning, vilket sker genom ett 

ömsesidigt samtal mellan intervju personen och intervjuaren. Enligt Trost (2008) går kvalitativa 

intervjuer bland annat ut på att förstå hur den intervjuade tänker och känner, vilka erfarenheter 

personen har, hur den intervjuades föreställningsvärld ser ut. Jag ville sätta mig in i förskollärarnas 

värld och noga lyssna på vad förskollärarna hade att berätta om sitt arbete i förskoleklassen. Kvale 

och Brinkmann (2009) anser att dialogen hjälper oss att få kunskap, upplevelser och erfarenheter i 

interaktion med varandra och på det viset ta del av någon annans livsvärld. De menar att 

forskningsintervjun liknar ett professionellt samtal som bygger på vardagslivets dialoger. Kunskap 

konstrueras i intervjun när det sker en interaktion mellan intervjuaren och den som blir intervjuad. I 

en forskningsintervju är det enligt Kvale och Brinkmann forskaren som styr situationen, 

introducerar ämnet för intervjun för att därefter i efterhand kritiskt granska utsagorna och svaren på 

forskningsfrågorna. Trost (2010) betonar att kvalitativa intervjuer utmärks bland annat av att 

intervjuaren ställer raka och enkla frågor som gör att man får innehållsrika svar. Patel och 

Davidsson (2003) påvisar att när man arbetar med frågor för att samla in information måste man 

beakta två aspekter, standardisering och strukturering. Graden av standardisering har sin 

utgångspunkt i principer om mätning och därför används i sådana sammanhang där man vill 

jämföra och generalisera. Är intervjun helt standardiserad har vi början till en enkät eftersom just 

enkäter är formade så att varje person ska svara på likalydande frågor i samma ordning. Graden av 

strukturering handlar om vilket svarsutrymme som intervjupersonen får. En helt strukturerad 

intervju lämnar lite utrymme för intervjupersonen att svara inom och i en ostrukturerad intervju 

lämnar frågorna maximalt utrymme för intervjupersonen att svara inom.  

 

Jag valde att använda mig av halvstrukturerade intervjuer i min studie. Enligt Kvale och Brinkmann 

(2009) är den halvstrukturerade intervjun varken som ett öppet samtal eller som ett stängt 

strukturerat frågeformulär. I den halvstrukturerade intervjun försöker forskaren förstå den 

intervjuades vardagslivsvärld. Genom intervjuerna kan forskaren få tillträde till den intervjuades 

egen upplevelse av världen. Den halvstrukturerade intervjun utgår från en intervjuguide som 

koncentrerar sig på vissa teman och som kan omfatta förslag på frågor. Den halvstrukturerade 

intervjun har bestämda frågor men anpassas till intervjupersonernas svar. Det är intervjupersonens 

vardagsvärld som är i fokus och hur den personen ser på upplevda fenomen. Mitt mål med den 

halvstrukturerade intervjun var att få lärarna att uttrycka sina tankar om vilka möjligheter samt 

utmaningar det finns i arbetet med språkutveckling. Enligt Kvale och Brinkmann är det inte 

avgörande om intervjufrågorna är ledande eller inte, utan vart de leder, om de kommer att leda till 
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ny, vederhäftig och värdefull kunskap.  

Jag valde att göra en intervjuguide (se bilaga) som enligt Kvale och Brinkmann (2009) är ett manus 

som mer eller mindre strukturerar upp intervjuns förlopp och kan innehålla några av de ämnen som 

skall täckas. På intervjuguiden skrev jag ner syfte och forskningsfrågor och därefter utformade jag 

intervjufrågor utifrån mina teman, som var möjligheter och utmaningar, för att göra 

utgångspunkterna tydliga i denna studie. Genom mina öppna intervjufrågor kunde jag i 

intervjustunden ställa lämpliga följdfrågor. Enligt Kvale och Brinkmann bygger intervjuandet på 

intervjuarens praktiska färdigheter och personliga omdöme. Intervjun följer inte några tydliga steg i 

en regelstyrd metod, vilket motiverar mitt val av halvstrukturerad intervju. Konsten att intervjua lär 

man sig genom att utföra intervjuer, och kvaliteten hos intervjun bedöms efter styrkan och värdet i 

den kunskap som produceras. Enligt Trost (2010) är relationen viktig mellan intervjuaren och den 

intervjuade för den intervjuade ska vara i centrum och intervjuaren finner denna person intressant 

att den kan få fram sådant som den intervjuade tidigare kanske inte varit helt klar över. Det 

väsentliga med intervjun är att jag som intervjuare försöker förstå den intervjuade och kan sätta mig 

in i hennes sätt att tänka. Jag valde att vara lyhörd och öppen för intervjupersonernas svar och förde 

samtalet vidare utifrån vad de berättade. Jag var hela tiden noga med att i enlighet med Trost 

försöka få tag på en intervjuades åsikter, handlingar och känslor utan att dela med mig av mina 

egna. Jag fokuserade på att ställa följdfrågor där det passade för att fördjupa kunskaperna om vad  

intervjupersonerna berättade. 

6.3 Urval 

Jag började med att undersöka i denna kommun vilka förskoleklasser som fanns tillgängliga vid 

denna tidpunkt eftersom dessa intervjuer gjordes under sommaren. De två förskollärarna som jag 

har intervjuat arbetar i två olika förskoleklasser fast inom samma kommun. Grunden för urvalet av 

förskollärare var att de skulle vara utbildade förskollärare med erfarenhet av arbete i förskoleklass. 

Enligt Trost (2008) kan forskaren för att säkra kvaliteten i en intervjustudie minska antalet 

deltagare. Det viktiga i en kvalitativ studie är att studiens syfte har besvarats, och inte hur många 

som deltar i studien, menar Trost.  

6.4 Etiska överväganden 

I min studie har jag följt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) som framhåller fyra 

krav att förhålla sig till när man ska göra en undersökning. 

 

Informationskravet. Enligt informationskravet informerade jag lärarna om syfte och upplägg med 

denna undersökning. Jag informerade även om att deltagandet är frivilligt. 

Samtyckeskravet innebär att intervjupersonerna själva har rätt att välja om de vill medverka eller 

inte. Jag informerade lärarna redan vid första telefonkontakten att de när som helst i intervjustunden 

kunde avstå från medverkan.  

Konfidentialitetskravet. Enligt konfidentialitetskravet valde jag att avidentifiera lärarna och inte 

namnge ort, lärare eller förskoleklasser. Jag informerade även lärarna om att den information jag 

hade spelat in skulle hanteras och förvaras konfidentiellt endast i bruk för mig själv. När denna 

studie sedan är helt färdig och komplett raderas inspelningen av vårt samtal. 

Nyttjandekravet. Enligt nyttjandekravet informerade jag lärarna att endast jag som forskare har 

tillgång till materialet och att det inte ska användas på annat sätt än till den här studien. I enighet 

med Vetenskapsrådet (2002) poängterade jag även att deras anonymitet var säkrad för utomstående. 
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Även Patel och Davidson (2003) betonar vikten av att den enskilda individens integritet säkerställs 

så att ingen enskild individ ska kunna identifieras eller att uppgifter lämnas till utomstående.  

6.5 Genomförande  

Den första kontakten som togs med intervjupersonerna var via telefon och vi bestämde ett datum 

och tid för att träffas. Jag träffade förskollärarna som jag skulle intervjua på respektive arbetsplats, i 

deras förskoleklasser. Förskollärarna bestämde ett valfritt rum att sitta i och eftersom det inte var 

verksamhetsförlagd tid just vid intervjutillfällerna satte vi oss i ett av verksamheternas rum, i deras 

förskoleklasser. Trost (2010) menar att miljön under intervjun ska vara på en ostörd plats där den 

intervjuade känner sig trygg. Det är av stor vikt att inte intervjun blir störd och att den intervjuade 

känner sig bekväm med situationen. Kvale och Brinkmann (2009) understryker att intervjuaren 

måste visa respekt för individen och bidra till att skapa en miljö där den intervjuade kan känna sig 

avslappnad och lugn. Jag ville att de intervjuade skulle känna sig trygga under själva intervjun för 

att i möjligaste mån få ärliga och genomtänkta svar.  

 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) finns det olika sätt att registrera intervjuer. Genom 

ljudupptagning, genom videoinspelning, genom anteckningar eller helt enkelt genom att försöka 

komma ihåg. Jag använde mig av en diktafon som ljudupptagningsform när jag registrerade mina 

intervjuer vilket ger intervjuaren utrymme att koncentrera sig på ämnet, enligt Kvale och 

Brinkmann. Därmed var inspelning ett naturligt val för mig eftersom jag inte ville störa 

intervjupersonerna med att föra anteckningar under samtalet men även för att jag knappast skulle 

hinna skriva ner all information. Jag ville undvika att anteckna något för intervjupersonerna kan 

känna som enligt Trost (2010) beskriver det, störande och även om jag bara hade skrivit ner någon 

enstaka anteckning känna sig stressade av att veta vad som fick mig att föra anteckning just då. Jag 

ville istället ge intervjupersonerna min odelade uppmärksamhet och endast slå på ljudupptagaren för 

att sedan förhoppningsvis glömma att den fanns. Kvale och Brinkmann (2009) menar att de första 

minuterna av en intervju är avgörande eftersom intervjupersonen vill ha en uppfattning om 

intervjuaren innan hon tillåter sig tala fritt och öppna sig med erfarenheter och känslor. Jag visade i 

enlighet med Kvale och Brinkmann intresse, förståelse och respekt för intervjupersonerna och deras 

situation. Jag inledde intervjun med en orientering och berättade kort om syftet med intervjun, de 

etiska principerna och användningen av ljudupptagning. Jag frågade om intervjupersonerna 

godkände användningen av ljudupptagare och det gjorde de. Jag frågade intervjupersonerna om de 

hade några frågor innan intervjun startade men det fanns inga oklarheter. Jag informerade även om 

hur lång tid intervjun beräknades ta.  

 

Stensmo (2002) menar att intervjuaren bör ställa öppna frågor, vilket jag gjorde och ville med mitt 

val av frågor försöka få så ingående svar som möjligt av intervjupersonerna. Enligt Stensmo är den 

idealiska intervjusituationen då intervjuaren ställer korta frågor och den intervjuade ger långa svar. 

När  intervjun var slut valde jag att berätta ytterligare en gång om de etiska principerna, att jag 

bland annat skulle använda fiktiva namn i studien, för att försäkra deras anonymitet. Jag tackade för 

all information jag fått ta del av och avslutade intervjun. Trost (2010) menar att en del som gör 

kvalitativa studier gärna ser att de intervjuade läser igenom en utskrift av intervjun för att eventuella 

missförstånd eller missuppfattningar ska klaras ut. Har man en väl förberedd och god intervjuare 

och en ostörd intervju behöver man dock inte på nytt besvära den intervjuade med utskriften. Därför 

valde jag att vara väl förberedd för att inte på nytt behöva besvära de förskollärare jag intervjuat. 
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Om förskollärarna uttryckligen skulle ha önskat att få läsa intervjuutskriften skulle de givetvis ha 

fått det.  

6.6 Databearbetning 

Jag valde att spela in intervjuerna för att få med allt som förskollärarna berättade och kunde därför 

under intervjun helt fokusera på att lyssna och leda samtalet framåt. Det första jag gjorde med mitt 

insamlade datamaterial var att transkribera de inspelade intervjuerna inför den fortsatta 

databearbetningen. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att transkribera något är att 

transformera, det vill säga att man utgår från en form och omvandlar den till en annan. Jag valde att  

inte ta med alla pauser, stakningar och liknande vid utskriften av intervjuerna. Min strävan har varit 

att behålla så mycket som möjligt av talspråket utan att det blir svårläst. 

 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) kommer den analysmetod du väljer att använda att styra såväl  

sammanställningen av intervjuguiden, själva intervjuprocessen som utskriften av intervjuerna. Att 

analysera betyder att separera något i delar eller element. Att göra allt analysarbete under eller i 

direkt anslutning till intervjuerna är enligt Trost (2010) inte att rekommendera, man behöver en 

smula distans till själva intervjun för att kunna analysera den på ett rimligt sätt. Analys och tolkning 

ska ske under avslappade former.  Därför valde jag att sätta mig ner i lugn och ro samma dag som 

intervjuerna gjordes, lyssnade och skrev ner vad förskollärarna berättat. Kvale och Brinkmann 

(2009) påpekar att redan när intervjuer skrivs ut, påbörjas analysen när samtalet tar skriftlig form. 

Jag valde att använda mig av meningskoncentrering som analysmetod och som enligt med Kvale 

och Brinkmann innebär att man drar samman intervjupersonens yttranden till kortare formuleringar. 

En sådan intervjuanalys omfattar några olika steg som jag använt mig av. Jag började med att göra 

en upprepad genomläsning av de transkriberade intervjuerna för att få en helhetsbild. Sedan gjorde 

jag en ingående granskning av förskollärarnas utsagor med koppling till studiens syfte och 

forskningsfrågor. Därefter tematierades materialet utifrån vad lärarna sagt. Avslutningsvis har 

intervjuerna knutits ihop till en beskrivande text med huvudrubriker och mellanrubriker. 

7 Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultatet av intervjuerna som inleds med en kort presentation av 

verksamheterna där de två förskollärarna Anna och Lena arbetar. För att lyfta fram 

intervjupersonernas erfarenheter används citat från intervjuerna. Syftet med studien var att 

undersöka vilka möjligheter och utmaningar förskollärarna förknippar med det språkstimulerande 

arbetet i förskoleklass.  

7.1 Annas verksamhet 

Annas förskoleklass finns i ett bostadsområde i en mindre kommun i Norrbotten. Förskolläraren 

Anna har varit verksam förskollärare i 16 år, företrädesvis med yngre barn och trivs bra med sitt val 

av yrke. Hon berättar att hon gick ut sin förskollärararutbildning 1981 som då bestod av en tvåårig 

utbildning med mestadels praktik som innehåll. I förskoleklassen arbetar hon tillsammans med en 

annan förskollärare. Elevgruppen består av 23-24 elever och de två förskollärarna har ansvar för 

halva gruppen var. Anna arbetar dock oftast själv i elevgruppen eftersom den andra förskolläraren 

försöker att hinna gå igenom de kartläggningar och tester som eleverna ska göra angående deras 

språkutveckling.  
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Under intervjun som ägde rum när eleverna hade gått på sommarlov och Anna arbetade sin sista 

vecka innan semestern, satt vi i ett av rummen som hennes blivande förskoleklass skulle flyttas till. 

Hon berättade att de skulle få en större lokal med fler rum och större ytor. Genom att de höll på att 

bygga om och göra iordning de nya lokalerna hann jag inte se det färdigställda resultatet annat än 

att det skulle finnas två olika rum för eleverna att vistas i. I det ena rummet längst ner i lokalen, 

fanns det flera mindre bord med fyra tillhörande stolar per bord. Det fanns skåp med färger och 

material att måla och rita med. I det andra rummet som hade en större yta fanns det bokhyllor, lådor 

och skåp och en whiteboardtavla. Anna berättar att hon ser framför sig hur eleverna lättare kan 

arbeta mera enskilt eftersom det finns en stor yta och flera olika bord att sitta vid. Om eleverna vill 

arbeta själva kan de göra det här, på ett bättre sätt än tidigare. Hon berättar även att om eleverna vill 

leka finns det ytor till det också eftersom de det första rummet kan delas av till en lekyta. Hon 

berättar att det andra större rummet kommer att användas till gemensamma aktiviteter för eleverna. 

De material som Anna berättar att de använder sig av i arbetet med språkutveckling är bland annat 

Bornholmsmodellen och de följer den boken i olika steg. I Bornholmsmodellen använder de sig av 

språklekar och tränar på språkljuden. Anna använder sig även av modellen ASL, Att skriva sig till 

läsning som innefattar att eleverna får närma sig läsning genom att använda sig av datorn. Tanken 

är att eleverna lättare ska lära sig läsa genom att först skriva på datorn. Om eleverna dessutom får 

skriva egenproducerade texter så ökar det intresset och blir meningsfulla texter för eleverna, menar 

hon. Anna använder sig också av storböcker, som är en bok i större format där eleverna får förvara 

sina egenproducerade texter. I den nya lokalen för förskoleklassen finns också en smartboard, som 

kopplas till en dator. Anna berättar att de använder sig av den i deras arbete med språk- och 

matteövningar. Språkutveckling sker enligt Anna även i leken, vardagliga situationer och i 

elevernas samarbete med varandra. 

7.2 Lenas verksamhet 

Även Lenas förskoleklass är belägen i ett bostadsområde i en mindre kommun i Norrbotten. 

Förskolläraren Lena har varit verksam förskollärare i 26 år mestadels med yngre barn. I likhet med 

Anna arbetar även Lena tillsammans med en annan förskollärare i sin förskoleklass. Elevgruppen 

består av 22 elever och Lena är ansvarig för halva gruppen och den andra förskolläraren har 

huvudansvar för den andra delen av gruppen. Lena berättar att hon trivs väldigt bra med sitt 

yrkesval och menar att ”så länge man tycker det är intressant och roligt, gör man ett bra jobb.”  

Någon vecka innan Lenas semester träffas vi för en intervju i lokalen för hennes förskoleklass- 

verksamhet. Det var ett stort rum och med en vit tavla på väggen till vänster om oss centrerad i 

klassrummet. Det fanns även tillgång till en dator och en tresitsig soffa med ett mindre bord. 

Bredvid soffan fanns det två ytterligare datorer med stolar. Längst väggarna fanns det hyllplan för 

varje elev att förvara sitt material i. Mot fönstren hade de satt upp de så kallade storböckerna som 

eleverna arbetade i.  

Intill detta rum fanns ett lekrum där eleverna kunde leka med olika former av kuddar, samt ett 

hörnbord där det fanns lite olika småprylar. Bredvid fanns ett rum som användes som byggrum med 

klossar och byggmaterial. Där inne fanns ett ovalt bord för eleverna att sitta och bygga vid. I en 

gemensam korridor utanför dessa rum fanns deras bibliotek där eleverna i förskoleklassen kunde 

låna böcker. En liten bit bort fanns ett avskilt rum för förskoleklasseleverna att gå till om de ville 

leka. På väggarna i korridoren fanns bokhyllor med böcker sorterade efter olika svårighetsgrader. 
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Det fanns även en legoplatta uppsatt på väggen där eleverna fick skriva egna ord med hjälp av 

legoklossar med bokstäver på.  

Lena berättar att hon använder sig av Bornholmsmodellen, Att skriva sig till läsning (ASL) samt 

rim och ramsor för att stimulera eleverna till språkutveckling. Lena beskriver även hur de sparar 

elevernas texter i storboken för att följa elevernas språkutveckling. Hon använder sig även av bild 

och musik och det eleverna har intresse för. Lena menar också att språkutveckling sker i leken, 

vardagliga situationer och i samspel med andra. 

7.3 Möjligheter  

De främsta möjligheterna i arbetet med språkutveckling som förskollärarna Anna och Lena berättar 

om är följande: 

 

 

 

 

Figur 1. Visar de teman som presenteras under huvudrubriken Möjligheter. 

7.3.1 Lekens betydelse 

Förskolläraren Anna betonar att leken är viktig i många avseenden för eleverna: 

  

Den fria leken är otroligt viktig för barnen, att kunna fungera i samspel med varandra. Det är viktigt 

för de barn som redan kan mycket när de kommer till oss i förskoleklassen, att de inte bara sitter och 

läser utan även att de kan leka tillsammans. Vi får se till att det finns båda delarna, leken får inte 

försvinna för barnen. (Anna) 

 

Både Anna och Lena beskriver att leken är viktig eftersom eleverna hela tiden använder 

kommunikation, språk och samspel mellan varandra och att leken skapar goda möjligheter till 

språkutveckling, eleverna emellan. Både Anna och Lena poängterar att det är viktigt att ta vara på 

stunden som uppkommer tillsammans med eleverna för att stimulera till språkutveckling men även 

att eleverna får använda sig av den fria leken, själva eller tillsammans med andra elever. Anna 

berättar att hon ser många möjligheter till utveckling hos eleverna inom den fria leken och att det är 

viktigt med mycket material för eleverna. Exempelvis bör det finnas tillgång till spel, byggklossar 

och material för att konstruera saker, säger Anna. 

Anna framhåller att de i verksamheten i hennes förskoleklass strävar efter att kombinera lek och 

lärande. Barnen ska få leka samtidigt som de även ska arbeta med språket, alltså att språkutveckling 

även kan ske genom leken. Både Anna och Lena betonar att leken alltid skall finnas i deras 

förskoleklassverksamheter eftersom eleverna lär sig mycket via leken. Anna framhåller lekens 

betydelse:  

Den fria leken är otroligt viktig för barnen också, att kunna fungera i samspel med andra barn och 

även där sker språk tillsammans. (Anna) 

Ett bra                         
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Anna menar att det kan finnas barn som exempelvis behöver träna sin sociala kompetens och att det 

i leken finns många möjligheter till detta eftersom de får träna på att uttrycka sig verbalt. Anna 

berättar att det kan finnas elever som har svårare att uttrycka sig verbalt och som då använder 

kroppen istället, vilket kan leda till konflikter, därav vikten av träna sitt sociala samspel.  

Både Anna och Lena ger uttryck för att de är medvetna om att eleverna befinner sig på olika plan i 

språkutvecklingen. Av den anledningen försöker både Anna och Lena organisera sin verksamhet så 

att det finns utrymme för att både arbeta tillsammans i grupp, men även enskilt, för att stimulera alla 

elevers olika behov. Vissa elever behöver mer social stimulans tillsammans med andra elever och 

en del elever behöver arbeta mera enskilt för att utveckla sina språkliga förmågor. Lena berättar att 

det är viktigt att se till alla elevers behov och hon utgår från att eleverna ska tycka det är roligt att 

arbeta med språk. Lena låter eleverna få tillgång till material som stimulerar deras individuella 

behov för att behålla nyfikenheten och intresset för språket. 

7.3.2 Vardagliga situationer  

Förskolläraren Anna berättar om elevernas möjligheter till språkutveckling. Eftersom språkarbetet 

sker kontinuerligt under dagarna i vardagliga situationer fångar de upp eleverna där de befinner sig i 

språket för att motivera dem vidare:  

 

Man leker med ord och hela tiden och fångar dem där de är. (Anna) 

 

Anna och Lena beskriver att de använder sig av rim och ramsor och sjunger mycket i vardagliga 

situationer. Lena förklarar att eleverna förmodligen använt sig av mycket rim och ramsor i 

förskolan tidigare och därför tränar de inte så mycket på detta men att det ändå finns kvar i 

verksamheten som en del av språkutvecklingen. 

 

Anna berättar att de ofta tänker på att det sker språkutveckling hos eleverna i vardagliga situationer, 

men hon menar att progressionen från höstterminen till vårterminen blir allra mest tydligt för dem 

som förskollärare när de tar fram storböckerna som eleverna har arbetat med.  Lena beskriver att de 

tar tillvara på elevernas nyfikenhet och kreativitet i alla aktiviteter de gör. Är de exempelvis ute kan 

eleverna ha funderingar som de samtalar kring och de kan bygga bokstäver med hjälp av naturens 

material utomhus. Lena påpekar vikten av att utmana eleverna i det de själva visar intresse för och 

haka på det:  

 

Kanske myrstacken är jättespännande och då kan man ta tillvara på det. (Lena) 

 

Lena vill låta eleverna vara delaktiga i det de själva vill utforska och menar att de lär sig bäst av det 

som de själva är intresserade av. Anna förklarar att när eleverna ska arbeta får de sitta både 

tillsammans med andra elever eller mera avskilt om de vill arbeta på egen hand. Lena påpekar att 

det är av stor vikt att se till alla elevers behov och var de befinner sig i utvecklingen och att arbeta 

utefter dessa premisser. Anna och Lena menar även att eleverna får chans att uttrycka sig och träna 

på detta tillsammans, bland annat i de dagliga samlingarna.  

En möjlighet till språkstimulans som förskolläraren Lena berättade om var att de hänger upp 

elevernas material synligt i verksamheten. Hon har märkt att det är intressant för eleverna att titta 

på, fråga och berätta om samt ha tillgängligt. Därigenom kan eleverna ta ner, förklara och redovisa 
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för varandra, vilket tränar deras språkutveckling och även det sociala samspelet, menar hon. Lena 

ser elevernas lust och glädje i att ha material de själva gjort framme och att det stärker elevernas 

självkänsla:  

Jag tycker detta är jätteviktigt, att barnen får känna tryggheten i att de är duktiga. (Lena) 

7.3.3 Arbetsmetoderna ASL och Bornholmsmodellen 

Både Anna och Lena berättar att de arbetar ganska fritt med språkstimulering men båda har en 

huvudbok med Bornholmsmodellen och därigenom en tidsram för arbetet med språk. Både Anna 

och Lena menar att de ser möjligheter till språkutveckling genom användningen av arbetsmetoderna 

ASL och Bornholmsmodellen. De anser att det är ett bra arbetssätt som de menar har bidragit till 

språkutveckling hos eleverna. Lena berättar att det gynnar elevernas egen utveckling, deras intresse 

och glädje i arbetet men att det även gynnar lärarna själva eftersom hon finner denna arbetsmetod 

vara väldigt effektiv. Anna och Lena berättar att de ser hur arbetsmetoderna stimulerar eleverna till 

språkutveckling genom deras eget initiativ och glädje. Lena förklarar hur arbetet med ASL, att 

skriva sig till läsning med hjälp av datorn, kan gå till:  

 

De får skriva utifrån sin egen nivå, där de befinner sig i språkutvecklingen. Endel spökskriver och 

om det är andra elever som kommit längre får de börja skriva vanlig text på datorn. (Lena) 

 

Lena berättar att i arbetet med ASL får eleverna inledningsvis spökskriva på datorn. Utifrån dessa 

nonsenstexter ser hon var eleverna befinner sig i sin språkutveckling. Hon förklarar att de sparar 

elevernas arbeten i en storbok som de senare får ta med sig hem. Både Anna och Lena påpekar 

vikten av att spara och förvara texterna som eleverna gjort så att de kan följa språkutvecklingen 

successivt. I storboken, med de samlade texterna ända från de trevande första försöken, kan de 

tillsammans med eleverna se hur språkutvecklingen har skett. Lena uttryckte sig så här:  

Eleverna ser själva sin utveckling. Att jag kanske inte kunde skriva på hösten, men på vårterminen 

så kunde jag det. Det är jätteroligt och barnen blir stolta över det de gjort. (Lena) 

Anna menar att dessa arbetssätt är bra eftersom både eleverna och förskollärarna kan få en 

utvärdering och en bekräftelse på arbetet med språket. De märker stor skillnad från hösttermin till 

vårtermin när eleverna har arbetat med ASL. Både Anna och Lena påpekar hur roligt och värdefullt 

det är när eleverna ser sina egna framsteg och diskuterar kring dem. Lena berättar:  

Det är det som är guldkornen i jobbet när eleverna upptäcker att de kan. (Lena) 

Både Anna och Lena beskriver att de utgår från och stegvis följer språkutvecklingen genom 

Bornholmsmodellen och att de även kan nyttja annat material som de själva vet fungerar och 

intresserar eleverna. Anna berättar:  

Vi arbetar efter Bornholmsmodellen och därifrån tar jag material som jag sedan använder på 

smartboarden också. (Anna) 

Anna och Lena använder sig även av bilder och ljud, sånger, rim och ramsor för att stimulera 

elevernas språkutveckling. Lena berättar att hon tror att barnen har med sig tillräckligt mycket 

erfarenheter av rim och ramsor från förskolan när de kommer till förskoleklassen och därför jobbar 

de inte allför mycket med just rim och ramsor. Istället går de mot andra mål och Lena nämner ASL. 
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Anna däremot beskriver att de använder sig av mycket rim och ramsor, de delar upp ord, lyssnar på 

olika ljud, lokaliserar ljud och i det arbetet följer de Bornholmsmodellen även om de hoppar och 

förhåller sig fritt mellan olika avsnitt i materialet. 

Anna beskriver att de arbetar med helgrupp och gör språkövningar tillsammans. Hon berättar att 

tack vare deras medvetna arbete med språkutveckling är det inte många elever som går ut 

förskoleklassen utan att kunna läsa. De flesta behärskar läsningen redan då. Både Anna och Lena 

framhåller att de för dialoger med eleverna angående deras framsteg i arbetet samt att de låter 

eleverna själva berätta, förklara och visa hur de tänkt och gjort. Anna låter barnen få prata mycket 

och uttrycka sig inför kompisar och ger dem tillfällen att våga träna på att prata. Anna berättar:  

Man låter barnen få prata, en och en och att alla ska få tillfälle till att prata, till exempel under 

samlingarna (Anna) 

7.3.4 Ett bra samarbete 

Vikten av att ha ett gott samarbete kollegor, specialpedagoger och föräldrar tillsammans angående 

elevens språkutveckling är något som båda informanterna framhåller. Anna och Lena beskriver att 

det är viktigt att ha förståelse för elevernas bakgrund och kunskaper för att stimulera eleverna på 

den nivå de själva är. Anna menar att en god kommunikation med föräldrarna är viktigt för deras 

samarbete, inte minst när det gäller språkutveckling. Anna förklarar att även föräldrarna kan stödja 

elevernas spårutveckling hemma och föra en dialog tillsammans med förskollärarna i 

förskoleklassen om hur de upplever att barnen stimuleras eller utvecklas och under sommaren, när 

verksamheten har uppehåll, kan de få med sig uppgifter hem. Hon berättar:  

Vi pratar med föräldrarna och ger dem tips och idéer på uppgifter som de kan arbeta med hemma. 

Det kan handla om spel, liknande datorprogram som vi använder här. Även att föräldrarna fångar 

barnen när de visar intresse för språk, exempelvis när de läser på mjölkpaketen och uppmuntra dem. 

(Anna) 

Anna beskriver stödet av specialpedagogerna som oerhört viktigt. När Anna ser att en elev behöver 

extra stöd tar hon sig tid för den eleven i den mån hon kan och sedan berättar hon för 

specialpedagogen om elevens språkutveckling så att de tillsammans kan fortsätta utveckla eleven på 

rätt väg. Anna uttrycker sig så här:  

Vi märker om det är barn som behöver extra stöd och då tar vi den tid vi kan och specialpedagogen 

kan även jobba med de barnen. (Anna) 

Även Lena berättar att de får stöd av specialpedagogerna som finns till hands och som kan ge råd 

om hur de kan eventuellt kan förbättra arbetet med språk för eleverna.  

7.4 Utmaningar  

De största utmaningarna i arbetet med språkutveckling som lyftes utifrån förskollärarnas egna 

erfarenheter var: 
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Figur 2. Visar de teman som presenteras under huvudrubriken Utmaningar. 

7.4.1 Stora elevgrupper och deras olika behov 

Förskolläraren Anna menar att den största utmaningen i arbetet med språkutveckling är att det är 

stora elevgrupper. Anna skulle vilja att de kunde vara två förskollärare i verksamheten hela tiden, 

för att på så sätt lättare kunna dela upp förskoleklassen i mindre grupper. Både Anna och Lena 

berättar att de försöker anpassa undervisningen efter den utvecklingsnivå där eleverna befinner sig 

men de upplever att det är en stor utmaning eftersom elevantalet är omkring 20-24 elever med olika 

behov. Lena förklarar att det ibland kan kännas som att hon inte räcker till. Både Anna och Lena 

uttrycker att de har svårigheter med att hinna med att se alla elever utifrån deras individuella 

språkliga behov. Anna berättar att eftersom hon inte själv hinner arbeta enskilt med varje elev är 

specialpedagogernas specifika arbete med de elever som behöver extra stöd betydelsefullt. När 

Anna ser elever som är i behov av extra stöd arbetar hon så gott hon kan med att stödja dem, men 

även att specialpedagogerna kan komma in och hjälpa till. Anna menar att hon ser vilka elever som 

behöver utmanas mer och vilka elever som behöver extra stöd. Hon ger dem arbetsmaterial utefter 

deras behov men det är svårt att hinna med. Hon uttrycker sig så här:   

 

Vi kan ge böcker till de barn som behöver mer stimulans som de får arbeta i. Både de som vill 

utvecklas ännu mer och de som behöver extra stöd. Man försöker göra det men det är inte lätt. 

(Anna) 

 

I Lenas förskoleklass arbetar de oftast efter teman och eleverna får producera sina egna texter, men 

även hon framhåller att det kan vara en utmaning att hinna se alla elever. Hon menar att:  

 

Om det finns barn som behöver särskilt stöd så kan man ju känna att man behöver mera kunskaper, 

för det kan ju finnas barn med autism och andra behov som man vill känna att man når. (Lena) 

 

Lena berättar att hon skulle vilja ha mer egen kunskap om hur de själva i förskoleklassen kan arbeta 

för att förebygga språkproblem hos eleverna. Både Anna och Lena berättar att de försöker variera 

sitt arbetsmaterial i fall eleverna visar intresse för något särskilt som de vill utforska. Båda 

beskriver att de dagligen använder sig av språkliga övningar med eleverna i dialoger och i 

kommunikation för att på så sätt säkra att detta finns kontinuerligt i verksamheten.  

Anna beskriver även att lokalerna kan vara en utmaning i språkarbetet. Hon menar att de inte har 

haft så bra lokaler tidigare för eleverna att sitta enskilt och arbeta. Eftersom de nu får byta lokaler 

ser hon genast ljusare på hur de kan dela upp förskoleklassen i mindre grupper  så att eleverna får 

bättre möjligheter att arbeta i lugn och ro. Anna beskriver att i den nya lokalen kommer eleverna att 

både kunna leka och arbeta men att det fortfarande är en utmaning för henne att vara tillgänglig för 

alla elever när de sitter utspritt i lokalen.  

7.4.2 Planeringstid och tester 

En annan utmaning som Anna och Lena ger uttrycker för är deras begränsade planeringstid och 

testerna som skall göras inom förskoleklassens verksamhet. Anna uttrycker sig så här:  
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Av våran planeringstid går vi undan med varje barn, både på hösten och på våren och gör testerna 

och det tar jättemycket tid. Vi sitter med eleverna en och en för att hinna se vad eleverna kan och 

inte, för att ha lite koll på vart eleverna befinner sig. (Anna) 

 

Anna berättar att de har stora krav på sig att göra testerna och kartlägga elevernas språkliga 

utveckling, dels för att se om de når de mål som ska uppfyllas men också för att kunna tillgå 

specialpedagogen som tidig hjälp för eleverna. Anna beskriver att deras planeringstid snabbt går åt. 

Det är mycket jobb med denna kartläggning men det är samtidigt roligt, för då känner hon att de har 

hjälpt eleverna så gott de kunnat. Anna berättar även att specialpedagogerna redan i förskoleklassen 

kan se vilka elever som kommer att behöva stöd och hjälp när de börjar skolår 1.  

Både Anna och Lena uttrycker att testerna och de kartläggningar som skall göras tar tid och att de 

därmed kan missa tillfällen i de vardagliga situationerna som hade kunnat stimulera elvernas 

språkutveckling. Både Anna och Lena har eleverna i förskoleklass på förmiddagen och på 

eftermiddagen byter båda arbetsplats och går över till fritidsverksamhet. Därför menar Anna att de 

inte har samma möjlighet eller lika lång planeringstid efter förskoleklassens slut, som kanske andra 

förskollärare i förskoleklass har som slutar mitt på dagen. Anna berättar:  

 

Det hade varit jättebra om vi hade kunnat vara två förskollärare i förskoleklassen och sen haft planeringstid 

efter förskoleklasstiden är slut för dagen. (Anna) 

 

Både Anna och Lena uttrycker att de hade behövt mer planeringstid och önskar att de varit fler 

pedagoger som arbetar tillsammans för att bättre hinna med allting som de känner att de vill göra 

för att bidra till elevernas språkutveckling. Anna berättar:  

Som utmaning kan jag känna att vi har inte den utbildningen som gör att vi kan se vad vi ska göra då 

barnen har problem med språk exempelvis, vi ser inte exakt hur vi kan arbeta men 

specialpedagogerna får vi hjälp av som kan ge tips. (Anna) 

Anna ger uttryck för att det är en svårighet att se vad eleverna behöver i sin språkutveckling 

eftersom hon vill att det ska bli rätt. Hon menar att olika förskollärare kan ha olika idéer om vad 

elever kan behöva träna på och att det i sin tur kan uppstå oklarheter. Anna är positiv till att 

specialpedagogerna ger råd och tips till dem istället för att förskollärarna i förskoleklassen kommer 

med egna idéer som kanske inte passar eller utvecklar eleverna på rätt sätt. Anna berättar:  

 

Specialpedagogerna kan se om eleverna har problem med språket och vad det kan bero på och sen 

vet de precis hur de ska fortsätta utveckla eleverna så att det blir rätt i slutändan. (Anna) 

 

Lena beskriver att hon gärna hade gått på fler kortare utbildningar för att uppdatera sina kunskaper 

och känna att hon har den kompetens som behövs:  

 

Där kan jag känna ibland att, gör jag verkligen rätt? Men vi gör så gott vi kan i alla fall. (Lena)  

7.4.3 Läroplanernas betydelse 

Både Anna och Lena beskriver att för dem är det en självklarhet att följa läroplanen i sitt arbete, 

dels för att säkra att eleverna får vad de ska ha men även som ett rättesnöre för lärarna själva. 

Förskolläraren Lena uttryckte sig så här:  



 

31 
 
 

Vi ska jobba mot läroplanen för att underlätta för eleverna och även så att vi själva är på rätt väg. 

(Lena) 

 

Både Anna och Lena berättar att de tycker läroplanen är viktig att ha med sig som en slags mental 

ryggsäck, att alltid tänka på att sträva mot läroplanens mål. Anna berättar att eftersom lärarna i 

skolan har som mål att eleverna i första klass ska vara läskunniga i december finns en uttalad 

strävan i förskoleklassen att arbeta tydligt med språkutveckling för att hjälpa eleverna på rätt väg. 

Både Anna och Lena menar att det använder sig av läroplanens mål på ett mer lekfullt sätt i 

förskoleklass än vad kommande skola gör, genom att skolan har mer upplagda lektioner. I 

förskoleklassen vill de arbeta på ett lekfullt sätt men tänker hela tiden på läroplanens mål och 

planerar aktiviteter utifrån dessa mål. Förskolläraren Anna uttrycker även att i arbetet mot 

läroplanens mål får förskoleklassen hjälp av specialpedagogerna som kan komma in i verksamheten 

och ge dem tips om de ser att några elever kanske behöver extra hjälp med språket. Anna berättar 

vidare att det är en trygghet för henne som förskollärare att ha specialpedagogerna nära till hands, 

eftersom hon själv känner att hon inte har den utbildningen som krävs för att veta exakt vad vissa 

elever behöver för stöd när det gäller språkutveckling.  

Förskolläraren Anna berättar om implementeringen av nya läroplanen och menar att lärarna i 

förskoleklassen inte har fått mycket tid till att arbete med den, de har endast haft en gemensam träff 

då de diskuterat och läst denna. Anna berättar vidare att det krävs mycket tid av deras planering om 

de ska kunna bli väldigt insatta i den nya läroplanen. Eftersom de just nu enbart använder 

planeringstiden till att göra avstämningsplanerna och att det krävs en förskollärare till det arbetet så 

är det svårt att hinna med någonting ytterligare.  

8 Diskussion 

Jag vill inleda diskussionsdelen med att påminna om syftet med denna studie, nämligen att 

undersöka vilka möjligheter och utmaningar förskollärarna förknippar med det språkstimulerande 

arbetet i förskoleklassen.  Här för jag ett resonemang om studiens metod och resultat med koppling 

till tidigare forskning och teorier. 

8.1 Metoddiskussion 

När jag planerade denna studie ville jag undersöka vilka utmaningar och möjligheter förskollärare 

förknippade med sitt språkarbete i förskoleklass genom att intervjua dem. Jag anser att den 

kvalitativa forskningsintervjun har varit ett utmärkt val i detta avseende och jag känner att jag har 

fått ut det jag önskat av intervjuerna för att besvara syftet samt forskningsfrågorna.  

Jag är nöjd med valet av informanter eftersom de båda förskollärarna hade lång yrkeserfarenhet och 

tydligt kunde reflektera över sina erfarenheter av språkarbetet i förskoleklass. Intervjuerna 

genomfördes i respektive förskollärares verksamhetslokaler och de fick själv välja plats för 

intervjun. Båda valde en ostörd plats där vi kunde sitta ifred. Trost (2010) belyser vikten av att 

miljön ska vara ostörd, inga åhörare skall finnas och den intervjuade ska känna sig trygg i miljön. 

Innan jag startade intervjun frågade jag om jag fick deras samtycke till att spela in intervjun och det 

fick jag. Trost menar att frågorna och situationen för alla intervjuade i studien ska se ut på samma 

sätt. Intervjuerna skall ske på lika villkor. Frågorna som jag ställt har sett likadana ut för båda, 

därmed har det skett på lika villkor. De öppna intervjufrågorna bidrog till innehållsrika svar och de 
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eventuella följdfrågorna kom naturligt under intervjuns gång utifrån vad respektive förskollärare 

svarade. 

 

Jag valde att spela in intervjuerna med en diktafon, vilket jag kände var en stor fördel. Jag hade inte 

hunnit med att skriva ner anteckningar under samtalets gång. Trost (2010) menar att det finns både 

fördelar och nackdelar med att spela in intervjuerna. Fördelarna är att man kan lyssna till tonfall och 

ordval flera gånger, man lär sig av sina egna misstag och sådant man gjorde bra när man lyssnar till 

sin egen röst och även att man inte behöver skriva ner massa anteckningar utan koncetrera sig helt 

på frågorna och svaren. En nackdel kan vara att det tar tid att lyssna till inspelningarna och att det 

kan vara besvärligt att spola fram och tillbaka på diktafonen, menar Trost. Jag anser att det har gått 

bra att lyssna av intervjuerna och jag har lyssnat på dem flera gånger. Den nackdel jag fann med 

min diktafon var att det inte gick att spola tillbaka ett litet steg i samtalet utan missade jag någon 

information så fick jag börja om från början igen. Men samtidigt fick jag då lyssna igenom 

intervjuerna ytterligare gånger, vilket knappast kan vara en nackdel annat än att det tar lång tid.   

 

Inledningsvis transkriberade jag det intervjupersonerna sagt, från ljudinspelning till text. Därefter 

läste jag igenom svaren ett flertal gånger och bearbetade texten för att få en djupare förståelse för 

innebörden i förskollärarnas svar. När jag hade skrivit ut intervjuerna på papper använde jag mig av 

det som Trost (2010) förespråkar, överstrykningspennor i olika färger. Trost menar att det dock kan 

bli så att man först har strukit under det man letar efter första gången. När man sedan letar efter 

någonting annat i intervjusvaren kan det bli svårare att se texten tydligt eftersom den redan är 

överstruken. Jag kände dock aldrig detta som något problem eftersom jag hade olika färger och 

även tillgång till att skriva ut ytterligare en kopia av intervjuerna att arbeta med på nytt. Trost 

poängterar att det är oerhört viktigt att inte försöka läsa mellan raderna utan vara försiktig så att 

man inte övertolkar sitt material. Jag har i resultatavsnittet endast återgett vad mina intervjupersoner 

sagt, i en berättande form och även lagt till citat ifrån förskollärarna, vilket ökar trovärdigheten i 

deras svar.  

8.2 Validitet och reliabilitet 

Validitet innebär giltigheten i undersökningen, det vill säga att man har undersökt det man hade 

som syfte att undersöka. Giltigheten beror även på det material intervjuarna väljer att använda under 

intervjun och jag valde diktafon som jag även hade testat innan intervjutillfällena. Vid 

transkriberingen av intervjuerna valde jag att lyssna på inspelningarna flera gånger samt att jag var 

väldigt noggrann med att sortera ut känslor, irrelevanta upprepningar, tonlägen samt pauser. Kvale 

och Brinkmann (2009) menar att detta påvisar en stark validitet och grund för ett trovärdigt 

underlag som senare kan analyseras och argumenteras för. 

Reliabilitet innebär att de resultat man har fått fram i en intervju ska vara trovärdigt enligt Patel och 

Davidson (2003). Jag valde att lagra min datainsamling i form av ljudinspelningar för att försäkra 

mig om att intervjuerna jag gjorde skulle uppfattas korrekt och enligt Patel och Davidson är det ett 

sätt att kontrollera reliabiliteten, det vill säga hur trovärdiga intervjusvaren var. Jag litar på de svar 

som de intervjuade förskollärarna har gett under intervjuerna är tillförlitliga då de båda var erfarna 

förskollärare med lång arbetslivserfarenhet samt är insatta i ämnet. Genom att jag ställt enkla och 

tydliga frågor har jag också i möjligaste mån undvikit missförstånd vad gäller intervjufrågorna. Jag 

anser att jag har uppnått mitt syfte med undersökningen och att min intervjustudie härmed uppfyller 
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kravet för reliabilitet och validitet i enlighet med Kvale och Brinkman (2009) samt Patel och 

Davidson (2003). 

8.3 Resultatdiskussion 

8.3.1 Möjligheter 

Lumholdt och Klasén McGrath (2006b) beskriver att förskoleklassen ska vara den bro som leder 

från förskola till skola. Den väg som ska leda barnen, vänja dem vid och ge dem en mjukstart i allt 

det som skolan står för. Resultatet i min studie visar att förskollärarna arbetar kontinuerligt med 

språkutveckling i sina verksamheter, stimulerar samt vägleder eleverna framåt. De framhåller att de 

ser många möjligheter till språkutveckling, via leken, vardagen, arbetsmetoderna 

Bornholmsmodellen och ASL, samt via ett gott samarbete kollegor, föräldrar och specialpedagoger 

emellan.  

I resultatet från min studie framhålls lekens betydelse i arbetet med språk utifrån olika aspekter. 

Elevernas kommunikation, språk och samspel med varandra i leken skapar goda möjligheter till 

språkutveckling, menar förskollärarna i studien. Lekens betydelse poängteras även i Lgr11, 

Skolverket (2011): ”Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under 

de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper.” (s.9)  

Resultatet av studien visar att båda förskollärarna ansåg den sociala aspekten som en viktig del av 

leken i förskoleklass. Enligt Lindqvist (1996), handlar lek om kommunikation på alla plan. 

Förskollärarna beskrev att det kan finnas elever som har svårare att uttrycka sig verbalt och därmed 

i leken använder kroppen istället, vilket kan leda till konflikter. Jord för växande (1998) belyser att 

leken ibland kan vara ett nästan magiskt kommunikationsmedel när det gäller att nå barn. Genom 

att läraren kan delta i leken, avstyra konfrontationer mellan barnen, och visa hur man kan ta sig in 

och ur olika situationer kan läraren också verka som en förebild som barnet kan härma och ta efter. 

I leken får barnen träna det sociala samspelet och lär sig genom att diskutera, argumentera och 

utforska varandras idéer och tankesätt. Det framhöll även förskollärarna i min studie var av stor vikt 

för eleverna när det gäller leken, att de får träna på att uttrycka sig verbalt i sociala sammanhang. 

Simeonsdotter Svensson (2009) belyser att en svårighet för lärarna kan vara att finna en balans 

mellan lek och lärande i aktiviteterna. Det kan lätt bli att dessa används som två separata moment. 

Detta framkom inte i studiens resultat utan förskollärarna betonade att leken alltid skall finnas i 

deras förskoleklasser vilket även Lumholdt och Klasén McGrath (2006a) framhåller. Det lekande 

lärandet i förskolan och den lärande leken ska vara ett förhållningssätt som följer eleverna i 

förskoleklassen och in i skolans verksamhet, menar författarna.  

Jord för växande (1998) poängterar att barnen varje dag gör nya erövringar av sin omvärld och 

genom lek, språk och lärande skaffar barnen kunskaper och färdigheter som är avgörande för livet. 

Det framhåller även Pramling Samulesson och Asplund Carlsson (2003), att det inte bara finns en 

sorts lek med bara en sorts funktion, utan leken är precis som lärandet, livslångt. Ur den 

utvecklingspedagogiska teorin betonar Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson vikten av att 

fånga och skapa situationer där eleverna kan uttrycka sig genom att tänka och tala, vilket 

förskollärarna i min studie betonade att de gjorde genom att uppmuntra eleverna att uttrycka sig i 

allt arbete och via leken. Ackesjö (2011) framhåller att förskoleklassen är en viktig övergångsfas i 

barnens liv där de ska få möjligheter till mjuka, lekfulla och lustfyllda möten som förberedelse inför 

skolans krav på färdigheter och kunskaper.  
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I resultatet betonar förskollärarna vikten av tillgången till material i förskoleklassens verksamhet 

och nämnde som exempel spel, böcker, byggklossar och material för att konstruera saker. De 

betonade att de är medvetna om att alla elever befinner sig på olika plan i språkutvecklingen och att 

de tar hänsyn till detta. Eftersom eleverna kan behöva olika stimulans för att utveckla sina språkliga 

förmågor är det viktigt med tillgång till olika slags material. Nordin-Hultman (2004) betonar vikten 

av material och sättet att arrangera, placera materialet i förskolan/förskoleklass. Förskollärarna i 

min studie betonade att de olika materialen kan locka och stimulera eleverna till språkutveckling 

och att de är måna om att eleverna behåller nyfikenheten och intresset för språket. Elever som tidigt 

lär sig att läsa och skriva har ofta haft en god språkstimulerande miljö runtomkring sig. Att göra 

elevernas alster synligt och sammanlänkade i miljön är som förskollärarna i min studie beskriver en 

möjlighet till språkutveckling. Eftersom förskollärarna kan prata kring det som eleverna gjort och 

eleverna själva kan ta ner materialet och visa sina kompisar sker språkträning även där. Eleverna får 

uttrycka sig verbalt, vilket gör att deras självkänsla stärks. Liberg (2006) betonar vikten av att 

eleven tidigt får möta skriftspråket, i naturliga och meningsfulla sammanhang eftersom förståelsen 

för läsandet och skrivandet växer fram därigenom.   

 

Det framkom i resultatet att förskollärarna ser möjligheter till språkutveckling hos eleverna genom 

att språkstimulering sker kontinuerligt under dagarna och de fångar upp eleverna där de befinner sig 

för att motivera eleverna vidare. De betonade även att de gör språkövningar under dagarna för att 

säkra att det finns kontinuerligt i verksamheten. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) 

beskriver ur en utvecklingspedagogisk ansats att det är en nödvändighet för lärarna att kunna variera 

sitt arbetssätt för att skapa nya möjligheter till lärande för eleverna. De menar även att de gäller att 

ta tillvara på mångfalden av elevernas idéer och ett exempel var att förskollärarna varierade sitt 

arbetssätt för att stimulera elevernas språkutveckling. Genom aktiviteter utomhus fångade de till 

exempel upp elevernas intressen som de kunde fortsätta att samtala och resonera om även senare. 

 

Några av de arbetsmetoder som förskollärarna i studien använde i arbetet med språkutvecklingen, 

och som de ansåg bidrog till elevernas språkutveckling var Bornholmsmodellen, ASL och 

storboken. Att materialet har en tydlig struktur gynnar även förskollärarna i deras arbete, men inte 

minst får de bekräftelse på att dessa arbetsmetoder är effektiva och verkligen hjälper eleverna 

framåt. Lundberg (2007) menar att de elever som får ägna en liten stund varje dag åt språklekar ur 

Bornholmsmodellen klarar läs- och skrivinlärningen bättre i skolan. I lekarna får barnen lära sig att 

fonem i vårt skriftspråk representeras av bokstäver. Frost (2002) menar att en viktig insikt för att 

kunna ta steget in i fonologisk medvetenhet är att bli medveten om språkljuden, och genom att 

utöva det praktiskt såväl som teoretiskt. Bornholmsmodellen bygger på en fonologisk medvetenhet 

där språkljuden är i fokus. När barnen lär sig läsa, lär de sig också att utnyttja bokstävernas ljud när 

man identifierar skrivna ord. Förskollärarna i min studie betonade även detta, att de använder sig av 

olika ljudövningar  med bokstäver  i deras arbete med språk. I enlighet med Phonics traditionen 

utövar förskollärarna det som Frost beskriver, att träna elevernas medvetenhet om samband mellan 

bokstav och ljud som är en förutsättning för att de senare ska kunna lära sig läsa. 

Genom förskollärarnas dagliga arbete med Bornholmsmodellen följer de eleverna stegvis i deras 

språkutveckling för att eleverna så småningom kan närma sig läsningen. Lundberg (2007) menar att 

när barnen får gå igenom alla steg i Bornholmsmodellen blir de väl förberedda inför den egentliga 
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läsinlärningen. Enligt Frost (2002) kan eleverna så småningom närma sig läsningen på följande sätt: 

Barnramsor Rimfärdighet FonemmedvetenhetLäsning. Resultatet visar på att förskollärarna 

även använder sig av mycket ljudande, rim och ramsor och sånger för att stimulera elevernas 

språkutveckling. Svensson (2005) framhåller att när barn rimmar visas deras språkliga medvetenhet 

och de barn som är språkligt medvetna förstår ordens struktur och tycker det är roligt att rimma med 

exempelvis nonsensord. Barnen får njuta av det roliga i rimmandet, smaka på språket och själva 

höra hur tokigt det kan låta. Enligt Frost (2002) finns det ett tydligt samband mellan rimfärdighet, 

barnramsor och fonemmedvetenhet och dessa blir tillsammans ett gemensamt lärande där 

läsförmågan blir en direkt följd av detta. 

I arbetet med ASL, Att skriva sig till läsning låter förskollärarna eleverna arbeta utifrån sina egna 

kunskaper. Vanligtvis börjar de med att skriva spökskrift för att sedan övergå till att skriva egna 

texter via datorn. Lindö (2002) menar att det är viktigt att låta eleverna utgå ifrån en meningsfull 

text som kan ge dem en läsupplevelse samtidigt som de successivt uppmärksammar att skriftspråket 

är uppdelat i meningar, ord och stavelser. Hon betonar att elevens egna initiativ ska uppmuntras, 

men även att initiativen styrs mot rätt håll för att lära sig skriftspråket. I min studie framhöll 

förskollärarna att i arbetet med ASL kan eleverna leta bokstäver och ord i den spöktext som de 

själva skrivit och därigenom så småningom få en fonologisk medvetenhet. Förskollärarna i min 

studie använder sig av Whole language metoden i arbetet med ASL, där de i enlighet med Frosts 

(2002) beskrivning utgår från hela texter och upptäcker meningar och ord för att därefter gå  

vidare till den enskilda bokstaven. Trageton (2005) beskriver hur eleverna delar upp sina 

spökskrifter i kortare delar så de blir lättare att läsa och även att eleverna får leta kortare ord i 

spökskriften. Eleverna får därefter spara sina egna texter i en storbok som de kan prata kring och se 

hur språkutvecklingen sker. Frost (2002) påpekar att detta arbete med storböcker även kan betraktas 

ur ett utvecklingsperspektiv, så att läraren upptäcker och undersöker det första steget i läs- och 

stavningsutvecklingen och fortsättningsvis kan förhålla sig till det. Förskollärarna i min studie 

påpekar just detta och menar att storboken är ett bra sätt att samla och förvara elevernas texter, med 

texter ända från de trevande första försöken, vilket gör att de tillsammans tydligt kan följa 

språkutvecklingen successivt. Båda förskollärarna framhöll hur roligt och värdefullt det är när 

eleverna ser sina egna framsteg och diskuterar kring dem. Eleverna kan träna på att läsa upp sina 

texter för sina kamrater och vara stolta över vad de åstadkommit.  

 

Informanterna i studien poängterade att ett gott samarbete mellan kollegor, specialpedagoger och 

föräldrar är viktigt och gynnsamt för elevernas språkutveckling. Förskollärarna menade att 

förståelsen för elevernas bakgrund och kunskaper är viktig, för att stimulera eleverna på den nivå de 

befinner sig. Förskollärarna framhöll att de gav råd och tips till föräldrar angående elevens egen 

språkutveckling och menade att föräldrarna hemma kan fånga situationer där eleven visar intresse 

för språket och motivera dem vidare. Liberg (2006) belyser att föräldrar som är engagerade och ger 

sina barn stimulans genom att läsa sagor, titta på olika böcker, använda sig av att läsa ord på skyltar, 

bidrar till att barnen närmar sig läs och skriftspråket. En god kommunikation och ett gott samarbete 

mellan förskoleklassen och hemmet gynnar elevernas pågående och framtida språkutveckling. 

8.3.2 Utmaningar 

Undersökningens resultat visar att den största utmaningen i arbetet med språkutveckling i 

förskoleklassen var de stora elevgrupperna. Förskollärarna försöker anpassa sin undervisning efter 
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den utvecklingsnivå där eleverna befinner sig men de upplever att det är en stor utmaning eftersom 

elevantalet är omkring 20-24 elever med olika behov. Jord för växande (1998) beskriver att den 

stora utmaningen för dagens förskola och skola är att vara i fas med omvärlden, möta kraven på 

olika kompetenser och samtidigt utgå från alla barns inneboende potentialer, utvecklingsmöjligheter 

och behov. Förskollärarna i min studie poängterar att det är jättesvårt att hinna med alla elevers 

behov men att de försöker så gott det går, att stödja eleverna. De har stor hjälp av 

specialpedagogerna som kommer in och hjälper de elever som behöver extra stöd i sin 

språkutveckling men förskollärarna själva känner behov av att utöka sin egen kunskap och gå på 

fler utbildningar för att klara mer av arbetet själva. 

 

I resultatet beskrev förskollärarna en annan utmaning som var att de hela tiden försöker utgå ifrån 

elevernas behov men att det känner krav på att följa vissa riktlinjer, såsom de beskrev när det 

handlade om planeringstid, kartläggningar och tester. I Ackesjös (2010) studie menade lärarna att 

de planerar sin undervisning utifrån de ämnen som är utgångspunkt i skolan men att de samtidigt 

framhöll att barnens intressen ska få styra innehållet. I min studie menade förskollärarna att de 

behöver göra tester och kartlägga elevernas språkliga utveckling dels för att se om målen de ska 

uppfylla nås men också för att utröna om specialpedagogisk kompetens behövs för att hjälpa elever 

med svårigheter. Denna specialkompetens menar förskollärarna bidrar till att specialpedagogerna 

redan i förskoleklassen vet vilka elever som kommer att behöva mer hjälp när de börjar skolår 1. 

Förskollärarna Anna och Lena beskrev att de arbetar medvetet för att nå målen och framhöll att det 

inte är många elever som går ut förskoleklassen som inte kan läsa.  

 

Det framgick även i resultatet att trots att två förskollärare arbetar i vardera förskoleklass blir det 

mycket ensamarbete i förskoleklassen. Medan den ena förskolläraren i förskoleklassen behöver 

ägna sin tid åt att göra de erforderliga kartläggningarna och testerna undervisar den andra 

förskolläraren alla de andra eleverna. En hög grad av ensamarbete gör att det blir svårigheter att 

hinna se och möta alla elever. Det blir heller inte möjligt att dela upp klassens elever i mindre 

grupper. Ett annat problem som framhölls av förskollärarna i min studie var att de efter sitt arbete i 

förskoleklassen går över till fritidsverksamheten på eftermiddagen. De menade att om arbetet i 

förskoleklassen hade varit renodlat hade eftermiddagarna kunnat ägnas åt djupare planering och 

uppföljning av det språkliga utvecklingsarbetet och därmed också hinna med att se varje elev. 

Ackesjö (2010) pekar på att förskollärarna inte har samma möjlighet att delta i konferenser, 

planeringar och studiedagar på grund av att de även tjänstgör på fritidshemmet. Ackesjö menar att 

förskoleklassens villkor och hur lärarna organiserar förskoleklassen på de olika skolorna betyder 

väldigt mycket för hur lärarna kan förverkliga sin vilja och sina ambitioner. Om inte kraven på 

kartläggningar och tester funnits hos förskollärarna i min studie, hade kanske arbetet med 

elevgruppen sett annorlunda ut eftersom de då hade varit två förskollärare i verksamheten hela 

tiden.  

Skolverket (2000) pekar på att just skolmiljön och förskoleklassens placering i traditionella 

klassrum kan vara en förklaring till varför verksamheten i förskoleklassen har utvecklats till att bli 

alltmer skollik. Förskollärarna i min studie betonade det Lumholdt och Klasén McGrath (2006a) 

framhåller om att miljön ska vara anpassad efter sexåringens behov av rörelse, lek och möjlighet till 

eget utforskande. Utifrån skolplanen och egna lokala mål väljer sedan varje skola innehåll och 

organisation för sin förskoleklass. Därav kan det skilja sig åt hur verksamheterna är utformade. 



 

37 
 
 

Simeonsdotter Svensson (2009) menar att många förskoleklasser är placerade i skolans lokaler och 

att det även påverkar vad som erbjuds barnen. I resultatet framgick även att den ena förskolläraren 

såg lokalerna som en utmaning i språkarbetet och hon önskade fler ytor där eleverna kan arbeta mer 

enskilt. Förskolläraren såg dock fram emot att förskoleklassen skulle flyttas till andra lokaler där 

verksamheten skulle få fler rum och större ytor för eleverna.  

8.4 Läroplanernas betydelse 

Av resultatet framgick att förskollärarna beskrev sig vara väl insatta i läroplanen samt att de följde 

den som en självklarhet. Dels för att säkra att eleverna får vad de ska ha men även att det är ett 

rättsnöre för dem själva. Förskollärarna strävade efter att arbeta tydligt med språkutveckling för att 

hjälpa eleverna på rätt väg, eftersom lärare i skolan har som mål att eleverna i första klass ska vara 

läskunniga i december. Eftersom förskoleklassen enligt Ackesjö (2010) har beskrivits som en 

särskild skolform mellan förskola och skola, innebär det att förskoleklassens lärare måste förhålla 

sig både till förskoletraditionen och till uppdraget att förbereda barnen inför skolan. Förskollärarna i 

min studie framhåller att de använder läroplanens mål på ett mer lekfullt sätt än vad skolan gör 

eftersom skolan har mer upplagda lektioner. I allt språkarbete mot läroplanens mål betonar 

förskollärarna att de får hjälp av specialpedagogerna när de ser att någon elev behöver extra stöd i 

sin egen språkutveckling. Det framkommer i resultatet att förskollärarna hade önskat mer kunskaper 

angående elever med svårigheter för språket för att på bästa sätt själva kunna stödja dem. Vad det 

gäller implementeringen av nya läroplanen menade förskollärarna i min studie att de inte fått 

mycket avsatt tid för detta utan endast haft en gemensam träff för att diskutera denna.  

 

Johansson (2003) menar att vissa aspekter som framhålls i läroplanstexterna kan förstås som delar 

av ett pedagogiskt klimat och att verksamheten ska stödja barns nyfikenhet, glädje och tillit till sig 

själv och andra. I Lgr11 står det att lärare skall förhålla sig öppna för elevernas initiativ, att 

verksamheten skall stödja varaktiga och trygga relationer liksom barns utforskande och lust att lära. 

I enlighet med detta framhöll informanterna i min studie som Pramling Samuelsson och Mauritzson 

(1997) uttrycker det, att lärarna hela tiden samspelar med eleverna utifrån deras förutsättningar och 

deras egna villkor. Läroplanen är en stor del av arbetet med språkutveckling och förskollärarna 

förhåller sig till elevernas egna nivåer och stimulerar dem vidare därifrån. Lgr11, Skolverket (2011) 

betonar språkets betydelse i förskoleklass verksamheten: ”Språk, lärande och identitetsutveckling 

nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla 

sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga” (s. 9). 
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8.5 Slutsatser 

Själva grundtanken med förskoleklassen är alltså att lärarna ska länka samman det bästa från 

förskolans och skolans olika traditioner. Lindqvist (1996) delar denna uppfattning och menar att om 

dessa traditioner ska mötas krävs en gemensam syn på barnet, lärandet och kunskapen. Min slutsats 

angående förskollärarnas roll i förskoleklass är att det måste vara en stor utmaning för dem att 

förhålla sig i ”gränslandet” mellan två traditioner. Förskollärarna i min studie har säkerligen 

förskolans tradition i ryggmärgen men känner att deras mål pekar mot skolan eftersom de 

förbereder eleverna inför det som komma skall, med kartläggningar och tester. Förskollärarna slits 

mellan krav och förväntningar som Jord för växande (1998) beskriver är den stora utmaningen för 

dagens förskola och skola, att vara i fas med omvärlden, möta kraven på olika kompetenser och 

samtidigt utgå från alla barns inneboende potentialer, utvecklingsmöjligheter och behov. 

Förskollärarna har även en hel del utmaningar kring verksamheten att tampas med, att elevantalet är 

stort och att det är svårt att räcka till. De hade gärna haft mer kompetens angående språkliga 

svårigheter hos eleverna och ena förskolläraren uttryckte sig: ”Där kan jag känna ibland att, gör 

jag verkligen rätt? Men vi gör så gott vi kan i alla fall.” 

 

Förskollärarna i min studie beskrev att de strävade mot läroplanens mål i arbetet med 

språkutveckling för att säkra elevernas kunskaper och framför allt som rättsnöre för dem själva. 

Utifrån läroplanens mål kan förskoleklassernas verksamheter se olika ut beroende på hur 

förskollärarna förvaltar dessa mål. Förskollärarna i min studie utgick ifrån läroplanens mål och såg 

många möjligheter till språkutveckling för eleverna och tog tillvara på alla tillfällen för att stimulera 

dem vidare. Utifrån den utvecklingspedagogiska teorin kan jag dra slutsatsen att förskollärarna i 

min studie arbetar på det sätt som framhålls i teorin och att detta genomsyrar deras verksamhet. 

Utifrån de tre principerna inom utvecklingspedagogiken fångar och skapar förskollärarna situationer 

i vardagen som stimulerar elevernas språk och de låter eleverna uttrycka sig verbalt i alla delar de 

arbetar med, exempelvis genom storboken där de får berätta om sina alster de gjort. De tar även 

tillvara på mångfalden av elevernas idéer genom att de hela tiden utgår ifrån att eleverna har olika 

behov och kan använda olika sorters material, böcker med mera. Förskollärarna förhåller sig öppet 

och mottagligt till eleverna och strävar efter att förstå varje elevs tankar och behov. Förskollärarna 

använder en kombination av skriftspråkstraditionerna Phonics och Whole language i sitt arbete med 

språk. De ljudar fram ord och rimmar mycket, vilket överensstämmer med Phonics men de 

använder sig även av hela texter, delar upp ord och bokstäver i enlighet med Whole language 

metoden. Frost (2002) betonar att Whole language och Phonics traditionerna skiljer sig i synen på 

läsundervisning men det finns samtidigt stora möjligheter att slå en bro mellan dessa, vilket 

förskollärarna i min studie gör.  

 

Förskollärarna framhöll att de får en bekräftelse av sitt arbete med språkutveckling, när de gjort 

kartläggningarna och testerna, samt har följt upp arbetsmetoderna Bornholm och ASL som ger stöd 

och struktur i språkarbetet. Förskollärarna betonade att den absolut tydligaste bekräftelsen av sitt 

arbete med språkutveckling är när de flesta av förskoleklassens elever avslutar sitt år hos dem och 

redan är läskunniga.  
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9 Pedagogiska implikationer 

I denna studie har jag fått möjlighet att synliggöra två förskollärares erfarenheter och tankar vad 

gäller språkutveckling i förskoleklass. Jag har fått en inblick i vad förskollärarna uttryckt som 

möjligheter med språkarbetet och vad det kan finnas för utmaningar i det. Jag har lärt mig väldigt 

mycket av denna studie och det har varit intressant att lyssna på verksamma förskollärare och ta del 

av deras erfarenheter. Jag kommer ta med det jag har lärt mig till mitt kommande yrke och tänka på 

att det inte alltid är så lätt att befinna sig i just förskoleklass eftersom den uppfattas som ett 

gränsland mitt emellan förskola och skola. Angående språkutveckling anser jag det finns många 

olika sätt att utöva det i verksamheten men framför allt gäller det att fånga och skapa situationer för 

eleverna samt visa de vägen till och genom språkets oändliga möjligheter. Men brinner man för sitt 

yrke tror jag man utgår från elevernas intresse och utveckling och hittar de bästa egna lösningarna 

och arbetssätten som i första hand gynnar eleverna. 

10 Förslag till fortsatt forskning 

Eftersom denna studie är gjord utifrån de erfarenheter som två förskollärare har av språkarbetet i 

förskoleklassen hade det också varit intressant att studera frågan ur ett annat perspektiv, elevernas. 

Det hade varit intressant att ta del av elevernas erfarenheter av språkarbetet i förskoleklassen och 

vad de tycker är intressant och roligt. Möjliga forskningsfrågor hade då kunnat vara: Hur ser 

eleverna i förskoleklass på arbetssätt och metoder som används i verksamheten? Vad uppskattar 

eleverna att använda sig av? Hur stor del av tiden i förskoleklass får de exempelvis leka respektive 

själva välja fritt hur och med vad de vill arbeta? Hur upplever de att det är att befinna sig i 

förskoleklass? 
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Bilaga     Intervjuguide 

Syfte 

Är att undersöka vilka erfarenheter förskollärare har av språkstimulerande arbetet i förskoleklass. 

 

Forskningsfrågor     Intervjufrågor  

Är läroplanen ett stöd i ditt arbete med språkutveckling? 

 

Vilka möjligheter uttrycker de angående  

det språkstimulerande arbetet? 

Kan du komma på någon situation eller något 

tillfälle där du har tänkt/upplevt att ”här är 

det verkligen språkutveckling på gång”? 

   

 

Hur skulle du beskriva planeringen och 

organiseringen kring din undervisning? 

 

 

Har du något exempel på någon oprövad idé 

som du skulle vilja testa inom språkarbetet? 

 

 

 

Vilka utmaningar menar de finns      

i språkstimuleringsarbetet? 

Vad upplever du att det kan vara för 

utmaning i arbetet med språkutveckling? 

 

Finns det några speciella faktorer du behöver 

ha i åtanke i din elevgrupp när du arbetar med 

språk? Exempelvis elever med olika språkliga 

förutsättningar? 

 

 

 


