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Förord  
Vi vill tacka pedagogerna som tog sig tid till våra intervjuer. Vårt arbete hade aldrig kunnat 
genomföras utan er medverkan. Dessutom tycker vi att ni var så engagerade i ert arbete med 
just språk -, läs- och skrivutveckling och genom det inspirerat oss. 
 
Sist men absolut inte minst vill vi tacka vår handledare Mervi Höglin som alltid har funnits 
tillhands när vi har behövt henne. I vår förvirring har hon ledsagat oss på rätt väg i vårt arbete. 
 
Lena Gabrielsson 
Annica Holmbom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstrakt  
 
Vårt syfte är att beskriva och analysera pedagogernas uppfattningar om vilka arbetssätt och 
metoder som är viktiga för att stimulera barns skriftspråksutveckling i förskoleklass. I vår 
bakgrund belyser vi vad styrdokument och forskning säger om det utvalda ämnet, 
skriftspråksutveckling. Vi valde att genomföra en kvalitativ intervjustudie där frågorna var 
förutbestämda men där det fanns utrymme för följdfrågor. Vi intervjuade två pedagoger som 
arbetar i två olika förskoleklasser. Resultatet visade att de olika pedagogerna hade samma 
grundsyn vad det gäller barnens skriftspråksutveckling i förskoleklass. Det framgick också att 
båda pedagogerna arbetade med analytiska metoder som grund. Undersökningens resultat 
visade att genom språklekar stimuleras barnen i sin språkutveckling. Forskning påvisar att 
genom lek kan barnen ”luras” till kunskap. Pedagogerna arbetade även med andra metoder för 
att få variation i sitt arbete. Vi tyckte att pedagogerna har kunskap om hur de kan stimulera 
barns skriftspråksutveckling på ett bra sätt. Från de resultat  vi har fått fram i vår 
undersökning, anser vi att barnen får en bra grund hos dessa pedagoger i sin 
skriftspråksutveckling. 
 
Nyckelord: Förskoleklass, skriftspråksutveckling. 
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Inledning  
 
Som blivande pedagoger vill vi lära oss mer om hur arbetet med språk-, läs- och 
skrivutveckling fungerar i förskoleklass. Om eleverna inte får en bra grund att stå på hamnar 
de lätt utanför senare i livet. Som pedagog får man aldrig för mycket kunskap inom språk-, 
läs- och skrivutveckling. Vi vet att vi behöver mycket kunskap kring detta för att kunna hjälpa 
och så att vi kan utgå från den enskilda individen så mycket som möjligt. 
 
Vårt intresse väcktes för den här frågan när vi var i en förskoleklass på vår verksamhets- 
förlagda utbildning (VFU). Där arbetar pedagogerna på ett väldigt inspirerande sätt med 
språk-, läs- och skrivutveckling. Med inspirerande menar vi att de verkligen hade lyckats med 
att skapa nyfikenhet och glöd hos barnen att vilja lära sig läsa och skriva. En del av barnen 
sade att de kunde läsa fast de inte hade knäckt koden. Det intressanta var att de gick och 
hämtade sig en bok och satte sig för att läsa. Vissa av barnen berättade för oss att de läste och 
läste för att de minsann skulle bli en bättre läsare. 
 
Alla elever ligger på olika nivåer vid inlärning därför måste undervisningen anpassas efter 
individen. Vi vill veta vad pedagogerna anser krävs för att stimulera språk-, läs- och 
skrivutveckling, hur de planerar arbetet. Även om vi valt olika yrkesinriktningar 
fritidspedagog och lärare för yngre år, är kunskapen om skriftspråksutveckling lika viktigt 
oavsett vilken yrkesgrupp man tillhör inom skolan. 
 

Definition 
 
Förskoleklassen är en frivillig skolform inom det offentliga skolväsendet. Sedan 1998 är 
kommunerna skyldiga att erbjuda plats i förskoleklass, från och med höstterminen det år 
barnet fyller sex. Förskoleklassen omfattar minst 525 timmar om året. Förskoleklassen tillhör 
skolan och det första steget i att genomföra och uppfylla läroplanens mål. 
(Nationalencyklopedin, 2007) 
 

Syfte 
 
Vårt syfte är att beskriva och analysera pedagogernas uppfattningar om vilka arbetssätt och 
metoder som är viktiga för att stimulera barns skriftspråksutveckling i förskoleklass. 
 

Frågeställningar 
 
Hur stimulerar och arbetar pedagogerna med språk-, läs- och skrivutveckling, vilka arbetssätt 
och metod arbetar de med? 
Vad är pedagogernas uppfattning om hur man stimulerar skriftspråksutveckling på bästa sätt?
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Bakgrund  
 
I bakgrunden belyser vi styrdokumenten men även olika teorier inom språk-, läs- och 
skrivutveckling. Vi beskriver språklig medvetenhet, två läspedagogiska traditioner, Whole-
language och Phonics- traditionen. Vi belyser även några syntetiska och analytiska  metoder. 
 

Styrdokument 
 
I Läroplanen för förskolan, (Utbildningsdepartementet, 2005) står det att förskolans uppdrag 
är att lägga grunden för ett livslångt lärande och att förskolans verksamhet skall vara trygg, 
rolig och lärorik. Barnen skall erbjudas en god pedagogisk verksamhet där fostran, omsorg 
och lärande bildar en helhet. Varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina egna 
förutsättningar. Barnens intressen, nyfikenhet och företagsamhet skall uppmuntras och deras 
lust att lära skall stimuleras. Förskolan skall lägga grunden för barnen så att de kan tillägna sig 
de kunskaper som gemensamt utgör den referensram som alla i samhället behöver. Leken 
främjar barns utveckling och lärande. Stor vikt skall läggas vid att stimulera varje barns 
språkutveckling och uppmuntra intresset och nyfikenheten för den skriftspråkliga världen. 
Språket och lärande hänger samman liksom språk och identitetsutveckling. 
 
Att kommunicera och skapa med hjälp av olika uttrycksformer, bild, sång, musik, rytmik, 
drama, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråket utgör innehåll och metod i 
förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. I målen för förskolan ska 
pedagogerna sträva efter att utveckla ett rikt och nyanserat talspråk hos barnen även skapa ett 
intresse för skriftspråk och förståelsen av symboler samt att kommunicera med varandra. 
Pedagogerna ska utveckla funktioner hos barnen att leka med ord. (Utbildningsdepartementet, 
2005) 
 
I Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, 
(Utbildningsdepartementet, 2005) står det att undervisningen ska främja elevernas fortsatta 
lärande och kunskapsutveckling, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. Hänsyn ska tas 
till elevernas bakgrund, förutsättningar och behov. I mål att sträva mot skall skolan utveckla 
lust, nyfikenhet och lusten att lära. Det står även att eleven ska förstå betydelsen av att vårda 
sitt språk och att utveckla ett rikt och nyanserat språk. Målen att uppnå är att kunna lyssna och 
läsa aktivt, behärska det svenska språket och uttrycka idéer och tankar i tal och skrift.  
 

Vygotskij  och Piaget 
 
I vår studie utgår vi från Vygotskijs och Piagets tankar. Dysthe (2003) beskriver Vygotskijs 
intresse av högre psykologiska processer, vilket innefattar kulturella och kognitiva processer 
som språket och skrivandet. Vygotskij hävdade att funktionerna hos individen har sitt upphov 
i social aktivitet och uppstår i samverkan med andra. Vygotskij anser att det är av stor vikt att 
undervisningen skall vara en källa för utveckling. Undervisning är en vidareutveckling av 
leken, skriftspråket representerar en förlängning av lekens funktion. 
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Vidare beskriver Dysthe (2003)  den kognitiva inlärningsteorin som är inspirerad av Piaget. 
Lärandet är en aktiv process där barnen tar emot information, tolkar den, knyter ihop den med 
vad de redan vet och om så krävs omorganiserar de mentala strukturerna för att den nya 
kunskapen skall passa in. Förmågan att tänka och forma begrepp väcks i situationer där den 
lärande själv är aktiv och prövar sig fram snarare än insuger vad den andra säger. Forskare 
inom kognitivt tänkande ställer mänskligt intellekt i centrum. Piagets idéer om kognitiv 
utveckling är att lärande sker genom aktivt engagemang, snarare än genom att ta emot 
information utifrån. Kognitivismen har en positiv syn på överföring av kunskap från ett 
område till ett annat, villkoret är att barnen förstår principer som ligger bakom och inte bara 
lär sig själva förfarandet. Metakognition är ett begrepp inom kognitiv vokabulär som har ett 
stort inflytande i pedagogiken, förmågan att reflektera över sitt eget tänkande, sin förståelse 
och sitt lärande och bli medveten om hur man lär sig bäst. 
 

Forskning inom skriftspråksutveckling 
 
Björk och Liberg (1996) tar upp om att alla barn har olika metoder att lära sig läsa och skriva. 
Därför måste de erbjudas olika arbetssätt och uttrycksformer för att deras behov ska 
tillgodoses. En viktig grundtanke i arbetssätt som författarna vill beskriva är att barnen ska få 
lära sig att läsa och skriva tillsammans med andra barn och vuxna. Björk och Liberg (1996) 
belyser också hur viktigt det är att bygga på det barn kan och upplever roligt när de ska 
tillägna sig skriftspråket. Miljön som barnen befinner sig i är viktig, material och böcker ska 
stimulera barnen till utforskande av skriftspråkets värld. Författarna tar även upp att 
tillsammans i grupp lär sig barnen att klara av saker det blir en hjälp och ett stöd för varandra, 
vilket ger trygghet och främjar deras upplevelse av att lyckas. Inlärningen leder småningom 
till att barnet kan utveckla kunskaper och vinna färdigheter utan att läraren finns med. Barnen 
måste få den tid de behöver för att utforska sin egen inlärningsprocess när de lär sig att läsa 
och skriva. Talet är viktigt att utgå från för att främja läsandet och skrivandet. Barnet lär sig 
att tala och lyssna genom att de får använda språket tillsammans med andra. Detta sker i en 
mängd sammanhang till exempel i vardagssamtalet, leken, vid läs- och skrivstunder 
tillsammans med andra. 
 
Hagtvert-Eriksen (2004) beskriver att i förskolan möts vi av barn som visar intresse och lust 
att lära in bokstäver och ordbilder. Författaren anser inte att det är någon fara med att använda 
tema i förskolan som traditionellt kan uppfattas som ett ”skolämne”. Forskning pekar på att 
vissa språkliga förmågor i förskoleåldern samverkar med ett barns kommande läs- och 
skrivutveckling. Liberg (2006) anser att utvecklingen av skriftspråket startar mycket tidigt.  
 
Hagtvert-Eriksen (2004) skriver att i miljöer där det finns tillgång till böcker och skriftspråket 
börjar den muntliga språkutvecklingen. Vidare menar författaren att de barn som fått lyssna 
på berättelser och sagor kan ana skriftens funktion, det finns en begynnande medvetenhet om 
skriftens form och funktion. Svensson (1998) tar upp om den språkliga lekfulla fas som 
sexåringar befinner sig i, intresset är stort för rim och ramsor, slang och nonsensord. Barnet 
börjar förstå bokstäver och kan ofta tyda texter på skyltar, barnet ser likheter och skillnader i 
det skriva ordet.  
 
Björk och Liberg (1996) belyser att när barn ska lära sig läsa och skriva är talet mycket 
värdefullt att utgå från. Lindö (2002) menar att via språket får människan möjlighet att 
utveckla gemenskap, identitet, kunskap och inflytande.  
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Björk och Liberg (1996) anser att språkliga aktiviteter är på samma sätt som att prata och 
lyssna. Såväl tal- som skriftspråk handlar om kommunikation, att kunna delge sig till andra 
och sig själv. Eriksen-Hagtvert (2004) benämner att ord ger människor möjlighet att lyftas 
över den konkreta situationen. Orden öppnar mot avancerat abstrakt tänkande och djup social 
kontakt.  
 
Frost (2002) poängterar vikten av att när barnet börjar skolan ställs krav på språket. Alla barn 
har inte lika bra förutsättningar att leva upp till kravet. Barnet måste kunna hantera språkets 
berättande form, så att de kan delta och förklara sig i den sociala och kulturella gemenskapen. 
Att lära sig stava, läsa och kunna formulera sig skriftligt kräver en meta- språklig kompetens. 
Barnet måste kunna undersöka sitt språk, betrakta språket utifrån och anpassa språket där 
språket har en central roll.  
 
Svensson (1998) menar att språket hjälper oss att få kontakt med andra människor, språket är 
väsentligt för människans hela utveckling. Liberg (2006) tar upp studier som gjorts med 
förskolebarn som hade problem med språket. Sannolikheten är stor att de får problem med att 
läsa och skriva när de började i den formella undervisningen. På liknande sätt har det visats 
sig att barn som inte har en uppfattning om varför man läser och hur det går till när man läser, 
med stor sannolikhet kommer att få läs- och skrivsvårigheter 
 
Alleklev och Lindvall (2000) beskriver hur läs- och skrivprojektet Listiga Räven har 
genomförts i Rinkeby. Projektet är inspirerat av Whole Language traditionen som utgår från 
helheten. Stadsdelsförvaltningen i Rinkeby startade projektet på grund av att 99 procent av 
barnen har utländsk bakgrund, barnen har inte någon naturlig svensk språkmiljö. I projektet 
används skönlitteratur och facklitteratur för att väcka barnens nyfikenhet och lust att läsa. 
Skolan arbetar tillsammans med personalen på biblioteket i Rinkeby. Klassrumsmiljön är 
viktig, böcker ska finnas lättillgängliga för barnen. Barnen arbetar i arbetslag uppdelat på två 
klasser med 25-30 barn. Arbetspassen är mellan 9 och 12 på förmiddagen. 
 
Alleklev och Lindvall (2000) beskriver hur förskoleklassen börjar dagen med en gemensam 
samling som varar 30 – 45 minuter beroende på barnens uthållighet. Vid samlingen arbetar de 
med läs- och skrivinlärning och matematik. Övrig tid vid samlingen används till övningar och 
lekar för att skapa ett klimat i klassrummet, som ökar barnens lust att lära. Svarta tavlan 
används mycket för att skriva i stort sett allt, ord, meningar, bokstäver, siffror och 
meddelande till alla, både barn och vuxna. Meddelanden på svarta tavlan visar barnen att man 
meddelar sig med skriftspråk och det uppmuntrar barnen att blir nyfikna på läsningens 
betydelse.  
 
Tillsammans skriver barnen egna sagor och berättelser på blädderblock som sparas och sedan 
läses upp om och om igen. Utifrån texten arbetar de med orden och bokstäverna, långa – korta 
ord, antal ord i en mening, samma bokstäver som i det egna namnet. Några av berättelserna 
gör de om till stor bok. Varje dag får barnen möjlighet att fritt berätta något eget, en saga eller 
något de varit med om. Detta gör pedagogerna för att barnen ska våga prata i grupp och att 
tänka igenom vad han/hon vill säga, men även för att alla barn ska få en chans att prata. När 
de arbetar med bokstäver får barnen samla dem i ett eget häfte, med de lösa bokstäverna 
bygger de ord. (Alleklev och Lindvall, 2000) 
 
Vidare beskriver författarna att pedagogerna även använder saklåda/sakkorg, där de pratar om 
och visar enkla konkreta saker samtidigt som de skriver ordet på tavlan och på små lappar 
som de sedan använder till att spela memory. I takt med att läsförmågan utvecklas hos barnen 
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ger de dem möjlighet att rita saker på små kort och benämna dem. Korten samlas sedan i små 
ordlådor i alfabetisk ordning, korten kan barnen plocka fram, titta på dem och härma efter.  
 
För att förstärka barnens bildseende tränas grov- och finmotoriken med olika 
koordinationsövningar. Andra viktiga moment som tränas är musik, rytmik, matematik och 
social träning. Det görs genom lek och grupparbeten. Varje dag arbetar man med uppgifter 
som kan tänkas stärka barnens läs- och skrivinlärningsförmåga. I slutet av vårterminen har 
många av barnen knäckt läskoden och kan läsa böcker med lite text och mycket bilder. 
Pedagogerna har märkt att projektet har gett resulterat i att barnen har ett:  
 

- läsintresset är mycket stort 
- läsförmågan ökar mycket snabbt  
- ordförrådet blir bättre och bättre 
- språket utvecklas 
- barnens förmåga att uttrycka sig i tal och skrift blir mycket bättre 
- självkänslan hos barnen växer 
- skaparkrafterna stimuleras och får utlopp i bild och form. 

                                                 ( Alleklev & Lindvall, 2002,s. 74) 
 
Alleklev och Lindvall skriver att avgörande för läsprojektet är att pedagogerna själva har ett 
personligt förhållande till skönlitteratur, både barn- och vuxenlitteratur. 
 

Språklig medvetenhet 
 
Den språkliga medvetenheten är viktigt som Svensson (1998) framhåller, för att barnen ska 
lära sig att läsa och skriva och fonologisk medvetenhet är en förutsättning för att barn ska lära 
sig läsa och skriva. Språklig medvetenhet kan delas upp i olika former av medvetenhet: 
 

- fonologisk medvetenhet gäller medvetenhet om språkljuden 
- morfologisk medvetenhet gäller medvetenhet om ord och hur de kan förändras 
- syntaktisk medvetenhet gäller medvetenhet om hur satser byggs upp 
- semantisk medvetenhet gäller medvetenhet om satsers betydelse 
- pragmatisk medvetenhet gäller medvetenhet om hur språket används i olika 

situationer.(Svensson, 1998, s. 85).  
 
 
Fonologisk medvetenhet handlar om språkljuden, den fonologiska medvetenheten stimuleras 
genom språklekar där barnen får identifiera ljud i orden, rimma, bilda ord med ett specifikt 
ljud, räkna ljuden i orden, ta bord fonem, lägga till fonem, att dela upp ord i fonem och sätta 
samman fonem till ord. 
 
Morfologisk medvetenhet påverkar läsinlärningen eftersom den har betydelse för 
avkodningen. Morfologisk medvetenhet handlar om hur ord kan ändras. Medvetenheten i 
morfologiskt tänkande underlättar stavningen, barnet blir till viss del medvetet om varifrån 
orden härstammar. Om barnet inser att ett ord börjar eller slutar på en viss förstavelse eller 
ändelse så innebär det att barnet har en god morfologisk medvetenhet. Språklekar är en bra 
metod för att stimulera barns morfologiska medvetenhet. 
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Syntaktisk medvetenhet visar på hur satser byggs upp. Barnets medvetet om språkregler gör 
att de reflekterar över hur de ska prata/pratar. Via lekar görs barnet medveten om språkregler. 
Exempel på språklekar kan vara att barnet får fylla i de ord som blivit utelämnade eller att 
avslöja felaktiga ord, felaktig ordföljd i meningar.  
Genom att ställa frågor som ”äpplena är rött” är en rätt bildad mening eller inte. Man prövar 
barnets syntaktiska medvetenhet genom dessa frågor.  
 
Semantisk medvetenhet handlar om satsens betydelse, det kan handla om att vem har bestämt 
att ”hund” ska heta ”hund”. Reflektion över språket handlar om semantisk förmåga att två 
meningar har samma betydelse. 
 
Pragmatisk medvetenhet visar sig genom barns användning av vitsar, rollekar och olika typer 
av ordlekar; hur språket används i olika situationer. Språklekar kan handla om att barnet 
reflekterar över olika synvinklar i språket, att avslöja dubbeltydigheter, fel i berättelser eller 
felaktigheter i hopsättning av ord, berätta vitsar och gissa gåtor. (Svensson, 1998) 
 
Frost (2002) beskriver hur Bornholmsprojektet använder språkliga lekar utan någon medveten 
inriktning på bokstäver och texter. Skälet till tillvägagångssättet var att undersöka om det gick 
att stimulera den språkliga medvetenheten utan att samtidigt lära barnen att läsa.  
Häggström och Lundberg (1994) skriver om Bornholmsmetoden som bygger på språklekar. 
Metoden har utarbetats av forskare och pedagoger i Umeå och på Bornholm. Materialet är ett 
strukturerat språkprogram för sexåringar, syftet är att stimulera barns språkliga medvetenhet 
genom lek form innan den formella läs- och skrivinlärningen börjar. Lekarna indelas i 
grupper: lyssnande lekar, rim och ramsor, meningar och ord stavelser, första ljudet i ord, 
analys och syntes av fonem och betoningsövningar. Språklekarna används 15-20 minuter 
dagligen, då fungerar metoden bäst. 
 

Läspedagogiska traditioner 
 
Det finns två läspedagogiska traditioner Whole- language och Phonics – traditionen. Frost 
(2002) anser att de båda traditionerna har viktiga saker att tillföra läsundervisningen. Han  
menar vidare att barn är olika och det kräver att läraren har en allsidig syn på undervisningen, 
en allsidighet som man kan uppnå genom att betrakta de två läspedagogiska traditionerna som 
komplement till varandra. 
 
 
Whole – language – traditionen uppfattar läsning som en kommunikativ process. Att lära sig 
läsa uppfattas som en naturlig språklig process som sätts igång med elevens egen 
textproduktion och med hjälp av böcker som inte har något specialanpassat språk för 
nybörjare. Whole – language – traditionen bygger på en metodik där barnen så lite som 
möjligt ska ägna sig åt sambanden mellan fonologiska och visuella strukturer, istället ska 
barnen utnyttja sina naturliga språkliga färdigheter i mötet med texten för att snabbare nå fram 
till en meningsförståelse, gärna genom att gissa sig till betydelsen utifrån sammanhanget. 
(Frost, 2002) 
 
Inom Phonics – traditionen tar Frost (2002) upp om hur man har en annan syn på läsning och 
läsundervisning man utgår från läsning genom tolkning av ett alfabetiskt system som inte är 
naturligt utan skapat av människor. Principerna som bär upp det alfabetiska systemet lärs in 
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med viss automatik så att det kan användas utan att tolkningen av symboler kräver någon 
större uppmärksamhet, där efter kan man helt och fullt inrikta sig på meningsinnehållet. 
 
De viktigaste synpunkterna inom denna tradition kan sammanfattas på följande sätt: 
 
 

-     att lära sig läsa innebär att introduceras i skriftspråkets principer. 
- medvetenhet om fonem har avgörande betydelse för att man ska kunna bygga upp 

säkra korrespondenser mellan bokstav och ljud, vilket är förutsättningen för att man 
ska kunna lära sig läsa. 

- att kunna läsa förutsätter att man på ett automatiskt sätt kan avkoda ord. 
- för att man ska tillägna sig innehållet måste det finnas en säker avkodning av ord. 
- för att man ska lära sig läsa krävs anpassade texter. 
- nybörjarläsningen skiljer sig principiellt från den rutinerade läsningen. 

                                                                                              ( Frost, 2002, s.12) 
 

Analytiska och syntetiska metoder 
 
Larson, Naucler och Rudberg (1992) beskriver helordsmetoden som är en analytisk metod. 
Med språket som bas ska metoden inte betraktas som en läsinlärnings metod utan som ett 
arbetssätt som ger barnet möjlighet att spontant utveckla de språkliga funktionerna läsning 
och skrivning. Läsning på talets grund (LTG) och storbok är exempel på andra analytiska 
metoder. Leimar (1981) belyser att läsning på talets grund (LTG) är den mest använda 
analytiska metoden i Sverige. I det analytiska synsättet utgår man från hela ord och meningar 
som man analyserar i små delar.  
 
Enligt ( Frost,2002. s 203) baseras den analytiska metoden på tre faser: 
A Helhet 
B Del 
C Helhet 
 
I fas (C) arbetar man med samma helhet, men på olika sätt. I fas (B) arbetar man med 
språkliga detaljer som är hämtade från samma text som i de övriga faserna. Texten arbetas 
igenom ur olika vinklar beroende på i vilken fas man befinner sig. Första fasen (A) är insikten 
för innehållet i texten det viktiga, grammatiska fel och stavfel tillåts. I fas (B) bryter man ned 
texten i enskilda meningar, ord och ljud, för att få en förförståelse för hur man bildar ett 
korrekt skriftspråk, här tittar man på grammatik och stavning. Sista fasen (C) går ut på att man 
arbetar från steg (B) för att se helheten och förstå hur skriftspråket tagit form.  
Frost (2002) beskriver vidare att denna metodik betonar att man ska utnyttja barnets eget 
naturliga språk i den första läsinlärningen och på så sätt skapa läsförståelse snabbare. 
 
Larson, Naucler och Rudberg (1992) förklarar att i den syntetiska metoden börjar man med 
delarna, bokstäverna byggs upp till stavelser eller ord. Wittingmetoden är exempel på 
syntetisk metod. I Sverige är Wittingmetoden den mest renodlande syntetiska metoden. När 
man använder sig av Wittingmetoden ska man strikt följa anvisningarna och inte blanda in 
andra metoder, man ska veta vad man gör och varför. Det finns läromedelspaket som är av 
mer syntetiskt eller analytisk modell, i paketet ingår läseböcker, arbetsböcker, ljud och 
bildband, övningsmaterial och lärarhandledningar med kopieringsunderlag. Larson, Naucler 
och Rudberg (1992) beskriver att i alfabetet presenteras bokstäverna en och en. Texterna i 
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läseböckerna är i början enkla och korta, med satskonstruktioner som är ljudenligt stavade, 
bilderna ger ledtrådar och stöd till innehållet.  
 
Maja Witting har undervisat barn i särskolan med lässvårigheter och hon reagerade på de 
läsmetoder som fanns då. Bristen hon upptäckte i materialet kunde påverka läsförståelsen 
såväl som avläsningen. Maja Witting ansåg att om alla elever skulle lyckas lära sig läsa 
krävdes en förändring av arbetsmaterial.  Witting, (1985) menar att Wittingmetoden utgår från 
barnets talande språk. Inlärningen sker individuellt och varje ny kunskap för barnet ska vara 
ordentligt stärkt innan man går vidare till nästa. 
 

LTG-metoden 
 
Larson, Naucler och Rudberg (1992) beskriver LTG- metoden som en kombinerad metod. 
Den innehåller både analytiska och syntetiska moment. Det analytiska arbetssättet är 
dominerande. Lindö (2002) menar att med LTG- metoden utgår man från helheten och 
främjar innebörden och förståelse av text framför korrekt avläsning. 
 
Barn och lärare skapar tillsammans en text som man sedan utgår från helheten till de olika 
delarna: berättelse, rad, mening och ord. Analysen av de enstaka bokstavsljuden kommer man 
till sist. Lindö (2002) menar att LTG-metoden är ett förhållningssätt som kan genomsyra all 
undervisning. 
 
Enligt Leimar (1994) kan följande formulering ges målsättningen för LTG-metoden i 
förskolan: 
 

1. Att öka barnens språkliga kommunikationsfärdighet, d v s förbättra deras förmåga 
att lyssna, att förstå meddelanden och att själva göra sig förstådda. Utökningen av 
barnens ordförråd och utvecklingen av deras förmåga att uttrycka sig i fullständiga 
satser och med en viss precision sker genom samtal med utgångspunkt från 
gemensamma och individuella upplevelser. 

 
2. Att hos barnen utveckla en beredskap för läsinlärning genom att (a) ge barnen 

tillfälle att iaktta bokstäver och ord, handskas med dem, upptäcka likheter och 
olikheter, finna samband mellan tecken, ljud och innebörd. (b) ge barnen tillfälle att 
förstå att text betyder något, att man kan få och ge meddelanden genom skrivna ord. 

 
 

3. Att utveckla barnens förmåga att fatta innebörden av symboler och att erbjuda deras 
tänkande stoff för generaliseringar och strukturering av verkligheten omkring dem. 
Dvs. ge både ”material” och ”redskap” för begreppsbildningsprocessen. (Leimar, 
1994, s. 53-54)  

 
Leimar (1994) menar att det inte handlar om att lära förskolebarn att läsa, en och annan 
sexåring kanske lär sig att läsa men det väsentliga är att erbjuda det enskilda barnet som visar 
intresse ett tillfälle att syssla med bokstäver och ord, handgripligt och intellektuellt, barnet 
väljer själv sin egen takt och omfattning med stöd av läraren.  
 
Larson, Naucler och Rudberg (1992) tar upp om grundprinciperna för LTG-metoden. 
Materialet tas främst från barnens egna formulerade texter, barnets arbetssätt är aktivt och på 
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ett konkret sätt arbetas det med språkligt material, inlärningssituationen varierar och det gör 
att spridningen är stor och gynnar en nybörjargrupp. Barnet får öva sig i att analysera språket. 
 
Det talande språket analyseras och barnen får öva sig: 
 

- att höra vilket ord som kommer först och sist i korta meningar, 
- att repetera korta meningar och höra, om meningar låter lika eller olika, 
- att identifiera lika eller olika ord och höra, om ett ord är längre eller kortare än ett 

annat givet ord, 
- att rimma, 
- att uppfatta hur många ljud det är i ord med två eller tre bokstäver, 
- att uppfatta om var ett givet ljud hörs i ett ord, i början, i slutet eller inuti. 

                                                              (Larson, Naucler & Rudberg  1992, s.33)  
 

Stor och liten bok - en analytisk metod 
 
Björk och Liberg (1996) tar upp om hur storboken kan skapa roliga och gemensamma 
läsupplevelser för barn och lärare, man talar om innehållet och knyter ihop det till barnens 
erfarenheter. Det blir ett roligt och spännande upptäckare och utforskningsarbete, barnen 
kommer på den alfabetiska koden och vidareutvecklar sin läs- och skrivförmåga.  
Läsning i storbok kan bidra till att uppnå två viktiga målsättningar, att ge roliga och 
stimulerande läsupplevelser åt alla barn och att barn får hjälp att lära sig och vidareutveckla 
sin läs och skrivförmåga. Pedagogerna riktar in sig på tre olika faser, upptäckarfasen, 
utforskarfasen och själständighetsfasen. 
 
Upptäckarfasen : Barnen erbjuds en hel och meningsfull text som de upplevelsemässigt kan 
göra till sin egen. Barnen får lyssna till hur den låter och se hur den ser ut och på så sätt få en 
förförståelse. I texten får de göra upptäckter av ord och lära sig en del av dessa som ordbilder. 
I upptäckarfasen får barnen en möjlighet att lägga märke till ord som på olika sätt intresserar 
dem. Uppmuntran av pedagogen underlättar för barnen att upptäcka nya ord men även ord 
som barnet kan lära som ordbilder. Läraren läser texten högt en gång där efter får eleverna 
vara med och läsa, texten läser de i kör och alla barnen läser efter sin egen förmåga. 
 
Utforskarfasen: Syftet är att barnen ska få hjälp till att se förhållandet mellan bokstavstecken 
och ljud, hur man sammanljuder bokstäver till ord. Barnen får en stärkt ljudmässig bild av 
texten och då kommer de undan för undan att koppla samman det uttalade ordet med det 
skrivna och ljudet med bokstavstecknet. Barnen får hjälp till att finna olika lässtrategier som 
gör det lättare för dem att gå vidare i sin läsutveckling. Större erfarenhet av ord i texter gör att 
barnen undan för undan kan urskilja återkommande mönster. Barnen får lära sig olika sätt att 
känna igen ett ord. Det är viktigt att barnen själva får lära sig lösa problem som formas med 
texten. Meningen är att de så småningom ska förstå att läsning är en aktiv och personlig 
process mellan läsaren och texten. 
 
Självständiga fasen: Barnen använder sig av sina läserfarenheter som de ska fördjupa sig i och 
utveckla sitt läsande. Lillboken används i undervisningen och arbetet utgår från barnets 
individuella behov. Vissa barn läser lillboken utan problem, de har knäckt den alfabetiska 
koden och kan ljuda samman ord, andra barn läser boken mer eller mindre ur sitt minne och 
de tar hjälp av bilderna. Dessa barn behöver mycket handledning för att komma underfund 
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med koden. Det är viktigt att pedagogen anpassar läsningen efter barnens behov. (Björk och 
Liberg, 1996) 

Metod 
 
Undersökningen genomförs med två pedagoger på två skilda förskolor. För att få en 
uppfattning om vad pedagogerna anser vara väsentligt vid stimulering av 
skriftspråksutveckling i förskoleklass genomförde vi intervjuer. I det här avsnittet kommer vi 
att presentera vilka vetenskapliga metoder vi valt för att uppnå vårt syfte och få svar på våra 
frågeställningar. 
 

Val av undersökningsmetod  
 
Vi har valt en kvalitativ metod i vår undersökning som förser oss med viktig information som 
är relevant för vårt syfte. Det som karakteriserar den kvalitativa metoden är att siffror och tal 
inte förekommer, istället resulterar metoden i verbala formuleringar (Backman, 1998). Under 
själva intervjun ställde vi följdfrågor för att få fram så mycket fakta som möjligt till vår 
undersökning. Kvale (1997) menar att forskningsintervjuer varierar på olika sätt. framförallt 
skiljer de sig i graden av struktur från välorganiserade intervjuer, som följer en rad 
standardfrågor, till öppna intervjuer, där speciella teman står i fokus men utan att frågornas 
formulering och ordningsföljd är bestämd i förväg.  
 
Genom att använda halvstrukturerade intervjufrågor med öppna förutbestämda frågor (Bilaga 
1) och uppföljningsfrågor så får vi en dialog där intervjupersonerna kan beskriva sina 
uppfattningar på ett uttömmande sätt. Backman (1998) menar att den kvalitativa 
forskningsprocessen inte är lika allmän och sekventiell som den traditionella. Backman 
(1998) fortsätter med att den innehåller stor möjlighet att vara flexibel och att även kunna vara 
energisk där det lämnas utrymme för variationer. 
 

Intervjuer 
 
Enligt Svenning (2003) är den personliga kontakten i intervjun viktig. Han anser med att, i en 
enkätundersökning missar man kroppsspråk och annat, som kan förmedla sinnena.  
 
Vårt syfte med den kvalitativa intervjun var att vi ville att den intervjuade ska kunna ge så 
uttömmande svar som möjligt till vår undersökning. Under intervjun ville vi även använda 
öppna frågor för att fånga upp så mycket information utifrån vårt syfte.  
 
Kvale (1997) menar att den kvalitativa forskningsintervjun handlar om ett utbyte mellan två 
personer som samtalar om ett ämne där bägge delar det gemensamma intresset. Om 
intervjutillfället upplevs spontant är det större sannolikhet att man erhåller spontana, livliga 
och oväntade svar från den som blir intervjuad (Kvale, 1997).  
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Urval 
 
Vi har kommit i kontakt med dessa två pedagoger när vi gjorde vår verksamhetsförlagda 
utbildning. Pedagogerna arbetar på olika skolor, men i samma kommun. 

Material 
 
Materialet som användes vid intervjuerna med pedagogerna var en intervjuguide (bilaga1) 
med frågor samt en bandspelare.  Vi valde att använda bandspelare för att på så sätt få så bra 
resultat som möjligt från vår intervju. För enligt Patel och Davidsson (1994) så fodras det 
mycket träning i att bara föra anteckningar under intervjun, vilket vi saknar. Enligt Kvale 
(1997) är det bra att använda bandspelare vid intervju för att då registreras ord, tonfall och 
pauser 

Genomförande av intervjuer 
 
Utformningen av frågorna gjorde vi tillsammans så att de skulle passa mot vårt syfte.  När vi 
kommit överens om vilka frågor som vi tyckte var relevanta till vår undersökning, blev det 
åtta frågor.  
 
Vi besökte pedagogerna för att fråga om vi skulle få göra vår undersökning kring hur de 
arbetade med språk-, läs-och skrivutveckling. Vi valde att ge pedagogerna varsitt 
frågeformulär i förväg som de skulle få läsa igenom var för sig. Gemensamma procedurer 
finns inte för intervjuforskning. Han uppfattar intervjuforskning som ett hantverk och kan, om 
den bedrivs väl, bli konst (Kvale, 1997).  
 
Genomförandet av våra intervjuer gjordes den dag som pedagogerna hade möjlighet att utföra 
den. För att underlätta för pedagogerna genomförde vi intervjun på deras arbetsplatser. 
Intervjuerna pågick i cirka en timme.  
 
Innan vi började vår intervju, berättade vi om vårt arbete med uppsatsen. Intervjuerna 
utfördesav oss bägge två så att vi kunde fylla på med följdfrågor som skulle ge oss mer 
material till vår undersökning. Kvale (1997) menar att olika intervjuare kan få den som blir 
intervjuad att åstadkomma olika uttalanden om samma tema beroende på deras skiftande 
känslighet för och den kunskapen för ämnet i intervjun. Patel och Davidsson (1994) tycker att 
man ska börja intervjun med en neutral fråga. Vi började därför vår intervju genom att fråga 
hur länge de har arbetat på sin arbetsplats. 
 
Eftersom vi kände pedagogerna upplevdes intervjutillfället väldigt lugnt och avslappnat. 
Kvale (1997) menar att intervjuaren måste bygga upp en atmosfär där den som blir intervjuad 
känner sig trygg för att då kunna tala fritt om sina upplevelser och känslor.  

Analys och tolkning 
 
Kvale (1997) menar att den centrala analysuppgiften i alla fall ligger kvar hos forskaren. Det 
är forskaren som ställer de tematiska frågorna i början av undersökningen och följer sedan 
upp dem genom planering, intervjuer och utskrift.  Efter att vi hade genomfört våra intervjuer 
lyssnande vi igenom de inspelade banden. Under tiden vi lyssnande på banden 
transkriberande vi intervjuerna. Därefter lyssnade vi igenom banden för att göra oss säkra på 
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att vi hade fått med oss all det material som vi tyckte var viktigt. Patel och Davidsson (1994) 
menar att det finns ingen universell metod för att redovisa en kvalitativ text. Vidare skriver de 
att den slutgiltiga produkten av en kvalitativ bearbetning ofta är en text där citat från 
intervjuer varvas med egna kommentarer och tolkningar. När vår transkription var klar läste 
vi igenom den några gånger för att finna mönster mellan de två intervjuerna. Kvale (1997) 
anser att den kvalitativa forskningsintervjuns syfte är att förstå den intervjuades livsvärld i 
avsikt att tolka deras uppfattningar. Under tiden vi gjorde detta antecknade vi när vi fann 
intressanta delar och underlag till vår diskussion. De delar och de underlag vi fick ut sorterade 
vi i olika grupper. Svenning (2003) bedömer att all analys går ut på att hitta mönster. Sortera 
är ett av nyckelorden även inom den kvalitativa analysen. 
 
Vi sammanställde intervjusvaren för att få fram resultat till de frågeställningar som ingick i 
vår undersökning. Varje frågeställning fick en rubrik där vi kunde sortera de svar som passade 
till varje rubrik. När vi var nöjda med vår bearbetning så var vi klara för att gå in och redovisa 
de resultat vi kommit fram till. 
 

Resultat 
 
I resultatdelen presenteras en sammanfattning av de två intervjuer som gjordes utifrån 
forskningsfrågorna och sedan följer en analys.  
 

Sammanfattande intervjuer 
 
De intervjuer vi gjort redovisar vi här i en sammanfattande form. Text med kursiv är citat från 
intervjuerna. 
 
Bägge pedagogerna tycker att det är viktigt att det ska vara lustfyllt när de arbetar med att 
stimulera barnen i deras språk-, läs- och skrivutveckling. De belyser det viktiga i att barnen 
ska tycka det är roligt och att de ska känna glädje i det de gör. ”Viktigt är att barnen måste få 
utvecklas i sin egen takt”.  
 
I deras förskoleklasser arbetar de med Bornholmsmodellen, men den ena pedagogen använder 
sig även av materialet Trulle som är en vidarebearbetning av Bornholmsmodellen. 
Pedagogerna poängterar att det är viktigt att inte följa en metod slaviskt. Den ena pedagogen 
har inte valt något färdigt material till de språkövningar som de har med barnen eftersom de 
inte hittat något färdigt material som är alldeles perfekt. Pedagogen gör därför egna arbetsblad 
åt barnen där de arbetar med ord, stavelser och meningar, men visst vore det skönt med ett 
färdigt bra material. Den pedagogen gör även bilder tillsammans med barnen som de sedan 
pratar om och gör egna berättelser till. Den andra pedagogen använder sig mycket av olika 
språklekar som går som en röd tråd genom deras verksamhet. Den använder sig även av 
lyssnarövningar, rim och ramsor och klappa stavelser som stimulerar barnen i sin 
skriftspråksutveckling. När barnen har lärt sig att rimma börjar de arbeta med, vad är en 
mening? För att barnen ska lära sig vad en mening är bryter de ner meningen genom att: Vad 
är ett ord? Vad är en stavelse? Vad är ett ljud? Pedagogen berättar att de inriktar sig inte på 
innehållet utan mer på hur många ord en mening innehåller.  
 
Genom att bägge pedagogerna arbetar en del med temaarbeten förhöjer de lusten till lärande 
och höjer barnens motivation. En av pedagogerna arbetar med Bokprat, de besöker även 
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biblioteket där barnen får låna böcker. När de läst boken, eller att någon vuxen läst för dem, 
berättar de för varandra vad boken handlar om och vad de tycker om den. Hos den ena 
pedagogen kommer bokbussen en gång i månaden där både barn och pedagoger väljer ut 
böcker som de lånar tillsammans. Bägge pedagogerna tycker att det är viktigt med miljön för 
barnen därför har de böcker tillgängliga i de lokaler de håller till i. Bokställ och hyllor med 
böcker för att barnen ska kunna välja själv när de vill läsa och vad de vill läsa.  
 
Den ena pedagogen arbetar mycket med att barnen ska kunna stå framför sina kompisar och 
berätta om sin teckning som de ritat eller berätta om sitt mjukisdjur eller något annat. Genom 
språklig träning individuellt eller i grupp stimuleras barnen i sin språkutveckling tycker 
pedagogen. Pedagogen menar att barnen utvecklas enormt mycket tillsammans med andra.  
  
Bägge pedagogerna tycker att det är viktigt att tillhandahålla ”verktyg” till barnen som de 
behöver i sitt lärande. För att kunna ge barnen detta så ligger det alltid framme material som 
barnen spontant kan använda.  
 

Analys av intervjuer 

Lust och lekfulla former 
Att arbeta lustfyllt med barnen upplevs som väldigt viktigt för bägge pedagogerna. Den ena 
pedagogen menar att tycker personalen att det är roligt så smittas det över på barnen och de 
motiveras i sitt fortsatta lärande.  
 
Bägge pedagogerna arbetar med språklekar på ett lustfyllt sätt men på barnens villkor, först 
genom att träna på en del lyssnarövningar. Därefter tränar de barnen på rim och ramsor som är 
ett bra arbetssätt för att barnen ska stimulera sin skriftspråksutveckling. Genom språklekar 
börjar de med att skriva en mening som de senare bryter ner till: Vad är en mening? Vad är ett 
ord? Vad är ett ljud? De arbetar analytisk genom att de börjar med det stora hela för att senare 
gå ner och arbeta med delarna. Den andra arbetar också med detta för att stimulera barnen i 
deras skriftspråksutveckling, men inte i samma utsträckning. Genom att leka med barnen 
tycker en av pedagogerna att han lurar dem i sitt lärande, dessutom ökar det deras nyfikenhet 
och motivationen stärks.  
 

Språklig medvetenhet 
Bägge pedagogerna arbetar med att stimulera barnens språkliga medvetenhet genom att 
använda sig av Bornholmsmodellen som innehåller både syntetiska och analytiska traditioner. 
Den ena pedagogen använder även Trulle som också har samma pedagogiska grundsyn. 
Pedagogerna följer inte modellerna slaviskt utan att de använder modellerna som grund.  När 
den ena pedagogen ska arbeta med barnens skriftspråksutveckling använder de egna bilder 
och arbetsblad. Pedagogen berättar att de inte har hittat något arbetsmaterial som alldeles 
perfekt, det är därför de gör eget material. Men pedagogen skulle tycka att det vore skönt med 
ett färdigt bra material.  
 
Det är viktigt att barnen även kan klappa stavelser och att de kan hantera språkljuden tycker 
en av pedagogerna. Den andra pedagogen anser att språklig medvetenhet hos ett barn är när 
man ser att barnet börjar bli nyfiken på ord och bokstäver. Även när barnen läser på lappar 
och när de känner igen kompisars namn på saker och kläder. När man hör hur de försöker 
ljuda ord från böcker eller från skyltar så vet en av pedagogerna att barnen börjar bli 
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medvetna om sitt språk. Den språkliga medvetenheten har stor betydelse i barnens språk, - läs 
–och skrivutveckling. Språklig medvetenhet hos ett barn menar en av pedagogerna är när 
barnen behärskar de språklekar som de arbetar med. Pedagogen tycker att det första är att de 
kan rimma och att de senare kan förstå vad en mening och vad ett ord är. Det som 
pedagogerna tycker är bland det viktigaste i deras lärande är att de själva tycker det är roligt.  
 

Skönlitteratur  
Bägge pedagogerna använder mycket skönlitteratur i sin verksamhet. En av pedagogerna 
besöker biblioteket med barnen där de väljer en bok som barnen läser, eller att någon vuxen 
läser för dem. Barnen skriver sedan om boken och redovisar inför sina kamrater. Det här är ett 
sätt, bokprat, som de arbetar med för att barnen ska få ett ökat intresse för böcker. Böcker ska 
vara lättillgängliga för barnen och finnas där de är, därför har de valt att ha boksnurra med 
böcker och bokhyllor i korridoren. Barnen ska alltid känna att det finns möjlighet till böcker. 
Den andra pedagogen lånar böcker från bokbussen som kommer till dem en gång i månaden.  
 

Diskussion 
 
Under denna rubrik diskuterar vi reliabilitet och validitet. Vi kommer även att göra en 
resultatdiskussion utifrån forskningsfrågorna. Vidare kommer vi att ge förslag till fortsatt 
forskning. Avslutningsvis redovisar vi även vad undersökningen har gett oss inför vårt 
blivande yrke. 
 

Reliabilitet och validitet 
 
Vi valde att göra en kvalitativ intervju i vår undersökning för att därigenom kunna få en 
djupare förståelse hur pedagogerna arbetar med skriftspråksutveckling. För att vi skulle kunna 
få ut så mycket som möjligt av våra intervjuer ställde vi båda två följdfrågor. Eftersom vi 
valde att banda intervjuerna så behövde vi inte anteckna och därigenom kunde vartenda ord i 
intervjupersonernas svar komma med, vilket stärkte undersökningens reliabilitet. Kvale 
(1997) anser att det är bra att använda bandspelare vid intervju för att då registreras ord, 
tonfall och pauser. När vi ska skriva ut intervjun så kan man gå tillbaka i materialet och se till 
de sammanhang svaret kom (Kvale,1997).    
 
Reliabiliteten i vår undersökning ökar eftersom vi båda två har läst kursen LUS 005 och LUS 
203 där vi studerat professionell samtalsteknik och kände oss därför trygga i 
intervjusituationen. Vi tycker att vi har fått ut mer av intervjuerna än vi hade trott från början 
vilket gör att vi kunnat se vårt arbete på ett positivt sätt.  
 
Det var lätt att intervjua pedagogerna eftersom vi kände dem sen tidigare. Kvale (1997) menar 
att intervjuaren måste bygga upp en atmosfär där den som blir intervjuad känner sig trygg för 
att då kunna tala fritt om sina upplevelser och känslor. Intervjuernas tillförlitlighet stärks för 
att pedagogerna fick ta del av frågorna i förväg och kunde därigenom känna sig väl 
förberedda. Reliabiliteten skulle ha blivit större om vi även hade observerat pedagogernas 
arbete. Vi tycker att validiteten i vårt arbete är bra för att vi har frambringat de underlag vi 
behövde i vår undersökning, det gör att trovärdigheten ökar i vårt arbete. Vi har undersökt vad 
vi hade tänkt undersöka utifrån studiens syfte.   
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Resultatdiskussion  
 
Vårt syfte är att beskriva och analysera pedagogernas uppfattningar om vilka arbetssätt och 
metoder som är viktiga för att stimulera barns skriftspråksutveckling i förskoleklass. 
Vi valde att intervjua två pedagoger från olika förskoleklasser. Vi diskuterar resultatet utifrån 
våra forskningsfrågor.  
 

Hur stimulerar och arbetar pedagogerna med språk -, läs – och skrivutveckling 
och vilka/vilket arbetssätt och metod arbetar pedagogerna med?    
 
Det vi kan se i vårt resultat är att pedagogerna stimulerar och arbetar med 
skriftspråksutveckling genom språklekar. Resultatet visar de Svensson (1996) åsyftar om den 
språkliga lekfulla fas som sexåringar befinner sig i och att deras intresse är stort för rim och 
ramsor, slang och nonsensord. Vi anser att när barnen under lekfulla former stimuleras och att 
de luras in, som en av pedagogerna utrycker sig, i sitt lärande så håller man lågan brinnande 
för deras fortsatta nyfikenhet att utvecklas. Enligt Läroplanen för det obligatoriska 
skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Utbildningsdepartementet, 2005) får vi 
belägg för hur viktigt det är att barnens intressen, nyfikenhet och företagssamhet skall 
uppmuntras och att deras lust till lärande skall stimuleras. Vi hävdar att leken är det viktigaste 
instrument för att stimulera barn i sitt lärande. Orsaken till att barn stimuleras via leken tror vi 
är för att det är så betydelsefullt för barn att ”vistas” i lekfulla miljöer så mycket som möjligt. 
 
Resultatet från intervjuerna visar att pedagogernas uppfattning är att barns 
skriftspråksutveckling är väldigt individuell och den ser väldigt olika ut. Utifrån detta kan vi 
förstå att det är bra att inte hålla sig till en och samma skriftspråksutvecklingsmetod. Björk 
och Lidberg (1996) anser att alla barn har olika metoder för att läras sig läsa och skriva. De är 
eniga om att det är viktigt att bygga på det barn kan och att de upplever det roligt när de ska 
tillägna sig skriftspråket. Fortsättningsvis så belyser de vikten av att miljön som barnen 
befinner sig i är viktig, det ska därför finnas böcker och material som ska stimulera barnen till 
utforskande av skriftspråkets värld. Vi anser att det inte går att motivera alla barn på samma 
sätt. Då är det viktigt att kunna reflektera över hur jag som pedagog kan arbeta för att 
stimulera och motivera barnen i sin lärande situation. Frost (2002) anser att barn är olika och 
att det kräver av läraren har en allsidig syn på undervisningen. Han fortsätter med att den ska 
vara allsidig där man kan betrakta två läspedagogiska traditioner, Whole- language och 
Phonics som komplement till varandra. 
 
Vidare visar vårt resultat att pedagogerna har en bra grundsyn för hur man borde arbeta med 
skriftspråksutveckling för barn i förskoleklass. Med bra grundsyn menar vi att de arbetar på 
ett lekfullt och stimulerande sätt för att motivera barnen i sitt lärande.  Båda pedagogerna 
arbetade med Bornholmsmodellen som grund. Som Frost (2002) beskriver 
Bornholmsmodellen där man använder sig av språkliga lekar utan någon medveten inriktning 
på bokstäver och texter. Häggström och Lundberg (1994), hävdar att materialet från 
Bornholmsmodellen är ett strukturerat språkprogram för sexåringar där syftet är att stimulera 
barns språkliga medvetenhet genom lekform innan den formella läs-, och skrivinlärningen 
börjar. Vi tycker att det måste vara lättare för barn som får rätt sorts stimulans när de går 
förskoleklass att förbättras i sin språk-, läs- och skriftutveckling när de börjar med den 
formella läs-, och skrivinlärningen.   
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Vi anser därmed att om barnen får en bra grund och att deras lust till lärande ökar blir 
motstånden mindre. Med motstånd menar vi att, som vi tagit upp tidigare att barn är olika och 
behöver bra och rätt stimulans för att finna kunskap tillfredställande. Vi frågar oss därför, om 
inte barnen får denna uppmuntran i förskoleklass kan då lusten och motivationen till lärande 
vara lägre än de barn som får rätt stimulans? Vi vill påstå att barnen som inte får denna 
stimulans har förmodligen inte utvecklat sitt skriftspråk lika mycket och kan därigenom få 
problem i sin skolgång. Liberg (2006) anser att förskolebarn som hade problem med språket 
sannolikt får problem med att läsa och skriva när de börjar i den formella undervisningen.  För 
att förstärka vår påstående så tar även Liberg (2006) upp att barn som inte har någon 
uppfattning om varför man läser och hur det går till när man läser, med stor sannolikhet 
kommer att få läs- och skrivsvårigheter.  
 

Vad är pedagogernas uppfattning om hur man stimulerar 
skriftspråksutveckling på bästa sätt? 
 
Det kommer fram i vårt resultat att pedagogerna anser att den språkliga medvetenheten hos 
barnen är viktig. Svensson (1998) menar att den fonologiska medvetenheten stimuleras 
genom språklekar där barnen kan identifiera ljud i orden, rimma, bilda ord med ett specifikt 
ljud, räkna ljud i orden, ta bort fonem, lägga till fonem, att dela upp ord i fonem och sätta 
fonem till ord. Därmed kan vi konstatera att pedagogerna genom att använda sig av rim och 
ramsor, klappa stavelser och att gör egna berättelser stimulerar barnen på det sätt som 
kommer att ge barnen en bra grund i deras språk-, läs- och skriftspråksutveckling.  
 
I resultatet kommer vi fram till att med hjälp av att arbeta med böcker förhöjer pedagogerna 
lusten för barnen att lära sig läsa och skriva. I skrivprojektet Listiga Räven som Alleklev och 
Lindvall beskriver (2002), ett projekt där det används litteratur för att väcka barnens 
nyfikenhet och lust till att läsa. För oss är det självklart att böcker ska vara en viktig del i den 
miljö som sexåringar befinner sig. Vi tror att man genom att arbeta med ett projekt som 
Listiga Räven verkligen kan stimulera och inspirera barn till läsning. Det vi förespråkar med 
detta är att variera arbetet kring böcker så att barnen blir motiverad till läsning.   
 

Sammanfattade slutsatser 
 
Med vår undersökning fick vi fram pedagogernas uppfattningar om hur man arbetar med 
skriftspråksutveckling i förskoleklass. Glädjande för oss var att de arbetar under lekfulla 
former och att de inte följer en metod slaviskt. Vi anser att det är viktigt att pedagogerna har 
kunskap om olika inlärningsmetoder då varje barn är en enskild individ som är specifik i sitt 
lärande. Vi tycker att människor är lika olika på utsidan som på insidan. Det som är lättare 
med att vi är olika på utsidan är att vi behöver inte analysera och observera för att se det. Men 
när det som i det här fallet gäller barn måste vi ha kunskaper för att kunna se var i 
utvecklingen barnet är. Vad behöver just det här barnet för att stimuleras och för att fortsätta 
att vara nyfiken i sitt lärande? När vi vet det måste vi kunna använda våra kunskaper på ett 
sådant sätt som gynnar barnet i sitt lärande. 
 
Genom vår litteraturstudie ser vi tydliga tecken på att pedagogerna arbetar efter just de olika 
teorierna som vi har skrivit om i bakgrunden. Barnen skall erbjudas en god pedagogisk 
verksamhet där fostran, omsorg och lärande bildar en helhet. Varje barn får möjlighet att 
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utvecklas efter sina egna förutsättningar. Barnens intressen, nyfikenhet och företagsamhet 
skall uppmuntras och deras lust att lära skall stimuleras.  
Det är viktigt att man kan hantera språkets berättande form vilket även Frost (2002) 
poängterar, att när barnet börjar skolan ställs krav på språket. Vi vet att språket är en viktig 
del i livet, att kunna uttrycka sina tankar, känslor med ord. Innan vi gjorde vår litteraturstudie 
tänkte vi inte SÅ mycket på hur viktigt språket är. Det har också stor inverkan på den fortsatta 
utvecklingen inom läs- och skrivkunnigheten. Björk och Liberg (1996) skriver att när barn ska 
lära sig läsa och skriva är talet mycket värdefullt att utgå från. Även Lindö (2002) menar att 
via språket får människan möjlighet att utveckla gemenskap, identitet, kunskap och 
inflytande. Kan du verbalt göra dig förstådd vinner du inte bara andras respekt utan din egen 
också. 
 
Det vi kan utläsa av våra intervjuer är att båda pedagogerna anser att det är viktigt med 
lättillgänglighet av böcker för barnen. För oss känns det som att vi vill verkligen peka på hur 
viktigt det är med böcker i barns uppväxtmiljö, att man redan på förskolan har samtal med 
föräldrar om hur böcker ger vidare stimulans för deras barn i deras utveckling. 
 
Vi anser att i förskoleklass ska det mesta bestå av lek, det är ju inte traditionell skola och det 
tycker vi att man ska komma ihåg. Utifrån Vygotskijs tankar belyser Dysthe (2003) att 
undervisning är en vidareutveckling av leken, skriftspråket representerar en förlängning av 
lekens funktion. Vi menar inte att det är fel med undervisning i förskoleklass. Det vi menar är 
att det är viktigt att hålla kvar barnens glädje och entusiasm. Känslan vi har är att det blir så 
prestigefyllt och att hoppet från förskoleklass till årskurs ett är oerhört stort. Vår uppfattning 
är att helt plötsligt är leken slut. Lust till inlärning tror vi kommer via leken och vi tycker att 
det är det viktigaste ett barn ska göra. 
 

Vad vi har fått med oss som blivande pedagoger 
 
Vår tanke med arbetet var att ta reda på pedagogernas uppfattningar om hur man borde 
stimulera skriftspråksutveckling i en förskoleklass. Vi anser att det vi har fått med oss av detta 
arbete är av väldigt stor betydelse inför det framtida yrket som lärare. Det vi kommer att ta 
med oss är att genom att använda oss av språklekar, projekt med böcker och temaarbeten 
stimulera, inspirera, motivera och utveckla barns lust till lärande. Vi tar även med oss att 
använda en och samma metod är inte att föredra om vi vill möta varje barn på rätt sätt. Det 
som har varit bra med detta arbete är att vi verkligen har ”fyllt på” vår pedagogiska ryggsäck. 
Vi kommer aldrig att bli fullärda inom detta område det vet vi, men nu har vi fått en bra grund 
som vi är både stolta och glada över att vi fått med oss. 
 

Förslag till fortsatt forskning 
 
Vi skulle vilja göra en fortsatt forskning kring hur barnen i dessa förskoleklasser fortsätter att 
stärkas i sin skriftspråksutveckling. För att få reda på detta skulle vi vilja följa upp barnen i 
årskurs ett genom att göra barnintervjuer och även intervjua deras lärare. Observera hur 
barnen hanterar sin språkliga medvetenhet för att sätta barnen i fokus i vår undersökning. Att 
ställa frågor som. Vad kan skolan lära av förskoleklasserna? Vilket samarbete skulle det 
kunna bli mellan skola och förskoleklass?   
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Känslan vi har kring det arbete vi gjort om hur pedagogerna arbetar är att det arbete 
pedagogerna gör är fruktansvärt inspirerande. När de leker och lurar in kunskap hos barnen 
på ett väldigt professionellt sätt. Vi hoppas att det forskas mer inom förskoleklassen som 
tillhör skolans värld. Vår uppfattning är att förskoleklassen tyvärr inte räknas in i 
verksamheten. 
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Bilaga 1  
 
Intervjufrågor. 
 

1) Hur länge har ni arbetat på er nuvarande arbetsplats? 
 
2) Vilka språk -, läs- och skrivkunskaper hade barnen när ni tog emot dem? 

 
3) Vad anser ni vara väsentligt vad de gäller språk –, läs- och skrivinlärning för barn i 

förskoleklass? 
 

4) Vilken/vilka språk –, läs- och skrivinlärningsmetoder använder ni er utav? 
 

5) Vilka fördelar och nackdelar tycker ni att er utvalda metod har?  
 

6) Hur definierar ni språklig medvetenhet hos barnen i din förskoleklass? 
 

7) Vilka förutsättningar tycker ni är viktiga för barns språk –, läs - och skrivutveckling? 
 

8) Vilka svårigheter brukar barn uppvisa vid språk –, läs- och skrivinlärning? 
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