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Sammanfattning 

 

Syftet med vår studie var att diskutera innebörder av de olika utgångspunkter som tidig läs- 

och skrivlärande ger för barnens fortsatta läs- och skrivutveckling. För att få en förståelse för 

detta, intervjuade vi ett antal förskollärare och en specialpedagog som alla var verksamma i 

förskolan. Fokus låg vid deras beskrivning av hur de arbetar samt hur de motiverar sitt arbete 

med barns tidiga läs- och skrivlärande.  

 

Resultatet visade att de arbetade med språkljudslekar, rim, ramsor och högläsning. Resultatet 

visade också hur viktigt det vardagliga samtalet är för barnens tidiga läs- och skrivlärande.  

Motivationen grundade sig på den utveckling de kunde se hos barnen och att barnen tyckte att 

aktiviteterna var roliga. Deras arbete gav barnen en förförståelse och ett intresse för det 

skrivna språket.  
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1. Inledning 
 

Under vår utbildning till lärare vid Lärarprogrammet vid Örebro universitet har vårt intresse 

för de yngre barnens läs- och skrivlärande vuxit sig allt starkare hos oss. Vårt intresse kretsar 

mycket kring hur vi som blivande lärare kan stimulera barnens kommande läs- och 

skrivutveckling i förskolan. Läs- och skrivlärande är något som traditionellt sett varit skolans 

arena men under åren har det blivit mer rätt att tala om läs- och skrivlärande även i förskolan. 

Hur vi förstår läs- och skrivlärande är beroende av vilket perspektiv vi har, därför kommer vi 

att resonera kring det individualpsykologiska och det socialinteraktionistiska perspektivet. 

Perspektiv seendet påverkar vilka arbetssätt vi använder oss av i verksamheten därför kommer 

vi att genom intervjuer undersöka hur förskollärare och specialpedagoger beskriver och 

motiverar sitt arbete med tidig läs- och skrivlärande.  

 

Vårt intresse grundar sig också på den gällande läroplanen, Läroplan för förskolan, (Lpfö98) 

som på många sätt uppmanar till läs- och skrivstimulerande aktiviteter genom mål som 

förskolan ska sträva efter att uppnå. Barnen ska genom den skapande och gestaltande leken 

kunna uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter. Genom stimulans och 

vägledning av vuxna ska barnen i sina egna aktiviteter utveckla nya kunskaper och insikter, 

olika språk och kunskapsformer samt olika sätt att se på lärande ska bilda en helhet. Språk och 

lärande går inte att skilja från varandra det gör inte språk och identitetsutveckling heller därför 

är det av stor betydelse att förskolan stimulerar barnens språkutveckling och uppmuntrar 

barnens intresse för skriftspråket. Barnen ska ges möjlighet att kommunicera med olika 

uttrycksformer förutom tal- och skriftspråk, exempelvis genom musik, drama, dans och bild. 

Miljön i förskolan ska vara inbjudande och stimulerande, den ska främja kreativiteten och 

intresset hos barnen att pröva nya saker för att utveckla sina kunskaper och färdigheter. 

Förskolan ska också sträva mot att barnen utvecklar ett talspråk som anses vara rikt och 

nyanserat som kan användas för att kommunicera med. Ord- och begreppsförråd samt 

förmågan att leka med ord är viktiga egenskaper som ska utvecklas under tiden i förskolan. 

Förståelsen för symboler betonas också som en viktig del att utveckla enligt läroplanen, 

Barnen ska hela tiden ges stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling som lärare i 

förskolan ska man stimulera nyfikenheten som finns kring bl.a. skriftspråket (Lpfö98). 
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2. Syfte & forskningsfrågor 
 

Syftet med vår undersökning är att diskutera innebörder av de olika utgångspunkter som tidig 

läs- och skrivlärande i förskolan ger för barnens fortsatta läs- och skrivutveckling.  

 

För att spegla vårt syfte formulerar vi följande forskningsfrågor: 

 

Hur beskriver förskollärare och specialpedagoger att de arbetar med tidig läs- och 

skrivlärande i förskolan? 

 

Hur motiverar förskollärare och specialpedagoger sitt arbete med tidig läs- och skrivlärande i 

förskolan? 

 

 

 

3. Förankring  
 

Vår förankring är uppdelad i tre områden där vi först tittar närmre på läsandets och skrivandet 

förändrade roll i förskolan. Därefter beger vi oss in på läs- och skrivarenan med utgångspunkt 

i det individualpsykologiska och det socialinteraktionistiska perspektivet på läs- och 

skrivlärande, vi resonerar kring hur läsning och skrivning kan förstås beroende av perspektiv. 

Slutligen ser vi på förskolans möjligheter till språkstimulering. 

 

3.1 Läsandets och skrivandets förändrade roll i förskolan  

 

Synen på hur barn utvecklar sitt läs och skrivlärande har historiskt sett varierat. I början på 

1900- talet ansåg man att små barn inte var mogna att lära sig läsa. Mognadstänkandet var 

anledningen till att det var först i skolan som barnen skulle möta skriften (Widebäck 1998).  

När allt fler barn började skolan upptäckte man att barn som hade svårigheter med att lära sig 

läsa och skriva blev allt fler. Den kronologiska mognaden stämde inte alltid överens med 

barnets utvecklingsålder. Detta ledde till ett nytt sätt att se på hur barnen utvecklade sin läs- 

och skrivinlärning. Barnen skulle förberedas redan i förskolan med vissa färdigheter som 

gjorde att de sedan klarade skolan. Arnqvist (2003) sammanfattar detta synsätt i följande 

meningar:          

                  

    Lära sig läsa är möjligt när man tillägnat sig vissa grundläggande färdigheter. 

    Barnen skall lära sig att först behärska talspråket därefter kan de lära sig att läsa  

    och skriva. Innan barnen börjar skolan skall de träna sig att diskriminera mellan    

olika visuella och auditiva stimuli samt att träna på alfabetet. 
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Barnen följer en förutbestämd utveckling och vägen fram bör följas noggrant 

(Arnqvist 2003 s.70).  

 

Widebäck berättar om Barnträdgården från 1945, som var den första metodboken som gällde 

metodiken i förskolan. I denna skrift beskrevs hur barnen skulle förberedas inför den 

kommande skolstarten. Den fokuserade på muskelträning och sinnesupplevelser, barnens alla 

sinnen skulle vara redo att ta in den läsning och skrivning som var aktuell i skolan. Genom 

olika betänkande från offentliga utredningar och dokument med riktlinjer för förskolan visar 

det sig att läsning och skrivning har kommit allt närmre förskolan (Widebäck 1998). 

Barnstugeutredningen från 1968, lade ingen större vikt vid diskussionen om läsning och 

skrivning i förskolan utan förordade mer den språkliga stimulansen. Barnstugeutredningen 

berörde arbetssätten i förskolan, bl.a. diskuterades bildtolkning, sagoberättande och ritning. 

Den vuxne fick genom dokumentet råd om hur barnen kunde ledas från att tolka bilder till att 

börja tolka symboler. Meningen var att barnen skulle utveckla ett kritiskt och analytiskt 

förhållningssätt gentemot t.ex. reklam. Språklig lekfullhet skulle medverka till att barnens 

kommunikativa förmåga utvecklades, rim, nonsensord, verser, m.m. är både roande och 

stimulerande för barnen. (SOU 1972:26) 

 

Under 1980- och 1990-talet har det blivit en mer utvecklingsinriktad syn på läsning och 

skrivning. Man har under de senaste 20 åren hämtat inspiration från den sovjetiske 

psykologen Lev Vygotskij både när det gäller forskning om läs- och skrivutveckling men 

också vid utformandet av läroplaner. Även Jean Piagets teorier var en källa till inspiration 

under 1980-talet för forskning och läroplansarbete (Arnqvist 2003)  

 

I Vygotskijs teori ligger betoningen på den verbala interaktionen och den sociala kontexten. 

Han menar att det är det verbala och sociala samspelet mellan vuxna och barn som för 

utvecklingen framåt. Vygotskij menar också att det är viktigt att läsning och skrivning 

uppfattas som meningsfullt av barnet och avslutningsvis att läsning och skrivning bör 

integreras i lekfulla sammanhang. Genom samarbete kan barnet höja sig till en högre 

intellektuell nivå och genom imitation kan barnet förflytta sig från det den kan till det som 

den inte kan (Vygotskij 1934/2001). Genom leken kan barnet delta i verksamheter som det 

inte behärskar, barnet fokuserar på lekens sammanhang och inte på de färdigheter som tränas 

t.ex. att leka affär trots att man inte kan räkna(Arnqvist 2003). 
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I en utvecklingsinriktad syn kan man beskriva utvecklingen med några viktiga faktorer. I 

förskolan används begreppet ”emergent literacy”. Med detta menas att läsning inte är en 

färdighet som man antingen behärskar eller inte behärskar. Företrädarna för 

förberedelsemodellen ansåg däremot att barnen var tvungna behärska viktiga färdigheter för 

läsningen innan de började en mer formaliserad läs- och skrivundervisning. Detta gjorde att 

det blev en gräns mellan de som arbetade med förskolebarn och de som arbetade med barn i 

grundskolans tidigare år. Man hade svårt att enas om vem som skulle ansvara för barnens läs 

och skrivutveckling. Det största ansvaret kom att ligga på dem som arbetade i grundskolan 

(Arnqvist 2003). 

 

Man kan se att synen på läs- och skrivinlärning har gått från en mer inlärningsriktad syn till 

att se läs- och skrivkunnighet som en social verksamhet som sker mellan människor. 

Gustavsson och Mellgren (2005) skriver i sin avhandling Barns skriftspråkande – att bli en 

skrivande och läsande person att förskolan förknippas med barns lek medan skolan av 

tradition är det stället som barn lär sig läsa och skriva. De skriver att Piaget inte ansåg att 

leken gav ny kunskap utan att barnen prövar nya erfarenheter med redan etablerade 

tankestrukturer. I bakgrundsmaterialet i förslaget till förskolans läroplan kan man se att synen 

för lek har förändrat till att bli en viktig del för barnens lärande. I direktiven poängterar de 

”lekens betydelse för barns sätt att tillägna sig kunskap och erfarenheter och den tidiga 

språkutvecklingens centrala betydelse för barns senare läs- och skrivutveckling” (SOU 1997: 

157s10). 

 

Enligt Gustavsson & Mellgren (2005) menar Sommer att det har skett en 

perspektivförskjutning inom barnpsykologin, man har fått en ny syn på vad ett barn är och hur 

man kan förstå dess utveckling. I läroplan för förskolan 98 ser man barnen som aktiva och 

kunskapssökande individer, vilket är en helt ny syn jämfört med tidigare normer. 

 

I förskolan har det skrivna språket inte haft någon central plats, vilket har lett till att det råder 

en viss osäkerhet kring om och hur man ska stimulera barnens läs- och skrivutveckling i 

förskolan (Widebäck 1998). 

 

År 1983 gav socialstyrelsen ut ett förslag till ett pedagogiskt program för förskolan där 

pedagogerna uppmanades att använda texter av olika slag i sin verksamhet. Användandet av 
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texter skulle leda till att barnen blev mer medvetna om språkets uppbyggnad, ord och 

bokstäver, den medvetenheten skulle vara till stor hjälp för läs- och skrivutvecklingen 

(Widebäck 1998). 

 

Från början av 1980-talet fokuseras vikten av att ge en grund och stimulans för läsning och 

skrivning. Exempel på aktiviteter kan vara att barnen skapar en berättelse som läraren skriver 

ned, de kan skriva en upplevelsebok eller kanske ett brev. Även om ovanstående 

stimulansaktiviteter lyfts fram som viktiga redogör man inte för vad skälet till det kan vara. 

Genom att använda språket som ett kommunikativt redskap bildas en länk mellan barnet och 

dess omgivning. Kommunikationen är en förutsättning för tänkandet. Utveckling sker genom 

lärande och lärande sker genom utvecklingen. De språkliga erfarenheter barnen har med sig 

hemifrån är också viktiga i sammanhanget. Ovanstående tankesätt är inspirerat av Lev 

Vygotskij, en förespråkare av det sociokulturella perspektivet på lärande (Widebäck 1998). 

 

I betänkandet SOU 1985:22 från förskola - skola kommittén, synliggörs förändringen av 

förskolans synsätt, det har skett en förskjutning från att helt avvisa läs- och skrivaktiviteter till 

att inta en mer avvaktande attityd. Det senare synsättet ledde till att barns behov av att få möta 

skrift i naturliga sammanhang berördes mer i styrinstrument för förskolan. Förskollärarna har 

haft som sin uppgift att genom stimulerande aktiviteter förbereda barnen för den kommande 

läsinlärningen men undvikit att gå vidare med läsning och skrivning. Trots att förskollärarna 

inte gick vidare med läs- och skrivlärandet, lärde sig en del barn ändå att läsa under tiden i 

förskolan.  Anledning till att förskollärarna inte fortsatte med barnens läsinlärning tros vara 

den att de var osäkra och rädda att de skulle göra fel och därför valde att helt avstå från den 

uppgiften. Kommittén ansåg att formell läsundervisning inte passade i förskolan men att 

aktiviteter med stimulans genom bl.a. lek var något som kunde underlätta barnens läs- och 

skrivutveckling (Widebäck 1998). 

 

I dag ser man helt annorlunda på läsning och skrivning i förskolan. Barnen ska ges rika 

möjligheter att utveckla sitt läs- och skrivlärande, språket ska vara en central del av förskolans 

verksamhet. (Lpfö98) 

 

Läsandets och skrivandets förändrade roll i förskolan uppmärksammar olika sätt att förstå vad 

läsning är. Det finns många aspekter på läs- och skrivlärande men ingen av dessa kan förstås 

oberoende av perspektiv. Vilket perspektiv vi förespråkar påverkar hur vi förhåller oss till läs- 
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och skrivlärande, bl.a. i våra val av arbetssätt. Vi kommer nedan att redogöra för olika 

innebörder av det individualpsykologiska och det socialinteraktionistiska perspektivet och 

därefter resonera kring språklig medvetenhet och förhållandet mellan tal och skrift som 

perspektivberoende.  

 

 

3.2 Individualpsykologiskt perspektiv på tidig läs- och skrivlärande  

 

Läsning och skrivning ses inom detta perspektiv som färdigheter som individen endera 

behärskar eller inte behärskar. Läsfärdigheten beskrivs som inre mentala aktiviteter förenat 

med individens biologiska, psykologiska och intellektuella förutsättningar (SOU 1997:108). 

I det individualpsykologiska perspektivet ses läsandet som en perceptionsprocess där det som 

sker är inlärning och inte lärande. Enligt denna forskning finns det likheter mellan tal- och 

skriftspråkslärande men det sistnämnda är mer komplext, vilket också är anledningen till att 

skriftspråkslärandet inte kan inledas innan barnet nått en viss ålder och mognad när det gäller 

metaspråklig förmåga, d.v.s. när barnet utvecklat en förståelse för språket och dess innebörder 

Traditionell läs- och skrivundervisning domineras av ett grammatiskt tänkande som enligt 

Liberg (2005) innebär att det finns ett sätt att läsa och skriva som anses som riktigt. När en 

person lärt sig läsa och skriva behövs ingen vidare läs- och skrivundervisning. Tidigare 

innebar de tre första skolåren att fokus låg på att barnen skulle lära sig läsa och skriva, i år tre 

skulle denna förmåga vara fullt utvecklad. Ingen hänsyn togs till att barnen förmodligen hade 

olika erfarenheter av språket, alla deltog i samma undervisning. Detta kunde naturligtvis leda 

till stora svårigheter för de barn som inte hade någon förförståelse kring språk. Även idag är 

de första skolåren inriktade mot läs- och skrivlärande. Men lärarna är mer medvetna om 

innebörden av förförståelse och barns olika förutsättningar än vad man traditionellt sett varit i 

skolan (Liberg 2005). Barn behöver erfarenheter av läsare och skrivare, t.ex. föräldrar som 

själva läser mycket och har mycket böcker i hemmet (Berthén 2006). 

 

Sett ur ett indivudualpsykologiskt perspektiv är läsning detsamma som förmågan att kunna 

avkoda. Lärarens roll är att låta barnet möta texten genom att utveckla förmågan att hantera 

ljud- och bokstavsförbindelser (SOU 1997:108). 

 

Det finns olika benämningar på tillvägagångssätt som används för att lära sig läsa och skriva, 

läslärorna inom det individualpsykologiska perspektivet följer en syntetisk modell (Larson, 
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Nauclér & Rudberg 1992). Läsningen sker genom tolkningen av ett alfabetiskt system som är 

konstruerat av människor. Grunderna som bär upp det alfabetiska systemet måste läras in med 

automatik så att de blir användbara på ett enkelt sätt som inte kräver någon direkt 

koncentration. När detta skett kan läsaren inrikta sig på meningen i det lästa (Frost 2002).  

Läsning handlar om att introduceras i de skriftspråkliga principerna, att bygga upp en 

medvetenhet kring fonem är väldigt viktigt för att förstå sambandet mellan ljud och bokstav, 

något som anses vara utgångspunkten för att lära sig läsa. För att kunna förstå relationen 

mellan ljud och bokstav måste barnet ha ett undersökande förhållningssätt till sitt talspråk och 

därigenom upptäcka hur språket är uppbyggt av t.ex. ord och stavelser. Det svåraste anses 

vara att bli uppmärksam på språkljuden, vilket förskolan kan stödja genom t.ex. språklekar. 

Det är när man har kunskapen om rim och fonemmedvetenhet som arbetet i förskolan kan få 

en förebyggande inriktning. Denna kunskap kan ge förskollärarna möjlighet att upptäcka de 

barn som har svårt att få grepp om språket. Även om språklekar kan fungera som stimuli i 

förskolan menar förespråkare för det individualpsykologiska perspektivet att barnen ändå 

måste uppnå en viss mognad innan de bli mottagliga för stimuli (Frost 2002). 

 

Undervisning efter en syntetisk modell inleds ofta med samtal och lyssningsövningar. Läraren 

har ansvaret för att barnen uppfattar vissa tekniska förutsättningar för läsning, det kan bl.a. 

vara läsriktning. Därefter tränas barnen i att uppfatta ljud och sammanfoga ljud och bild. 

Bokstavsgenomgången sker på ett sätt så barnen inte ska blanda ihop dem, t.ex. b och d som 

kan vara svåra för en nybörjare att skilja åt. Läraren visar barnen en bild med en bokstav på 

och berättar att det är den bokstaven de ska lära sig nu, berättar sedan vidare vad den heter 

och hur den låter, ofta visas också en bild som innehåller det aktuella ljudet. Analysövningar 

används till varje nytt ord, ena övningen går ut på att läraren frågar om barnen hör ljudet i ett 

visst ord, i den andra övningen ska barnen berätta var i ordet ljudet finns, början, slutet eller 

mitt i. Efter genomgången om ljud följer övning i att forma bokstäver, det finns bilder som 

med pilar visar hur bokstaven ska formas, det är bara att träna och åter träna tills bokstaven 

ser ut om den ska. Ord som och, att, han, hon o.s.v. lärs in som ordbilder för att barnen 

snabbare ska lära sig läsa hela meningar, orden skrivs på skyltar som visas för barnen så det 

ska lära sig känna igen dem som helheter och dessa används inte för ljudanalys. När barnen 

kommit till att de lärt sig ljuden och bokstavsformerna får de lära sig att ljuda samman dem 

till ett ord. Barnen får efter en tid träna på punkt, meningsbyggnad, stor och liten bokstav med 

mera, de kan även möta fler ljudanalysövningar som de ska arbeta med mer självständigt. Det 

finns en läsebok som är kopplad till de tidigare nämnda övningarna och i denna får barnen 
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sedan träna sig i att koppla samman bokstaven med ljudet och sedan ljuda samman. I detta 

senare skede kan det även finnas frågor till läseboken som är kopplade till läsförståelsen. När 

barnen övat ett tag på hur några olika bokstäver skrivs får de skriva några ljudenligt stavade 

ord där de bokstäver de lärt sig ingår. Inte förrän de arbetat sig igenom större delen av 

alfabetet får de börja skriva egna texter (Larson, Nauclér & Rudberg 1992). 

 

 

3.3 Socialinteraktionistiskt perspektiv på tidig läs- och skrivlärande  

 

Inom detta perspektiv betonas att de sociala sammanhang vi ingår i har stor betydelse för vad 

vi väljer att läsa, hur vi gör det samt hur vi skriver och lär (SOU 1997:108). 

 

Tal- och skriftspråkande ses som aktiviteter beroende av varandras stöd, språket är avsett för 

kommunikation (Liberg, 2005). Utvecklandet av språket sker i samspel med andra människor 

och trots att det första språkandet en individ åstadkommer inte är grammatiskt riktigt kan 

omgivningen ändå ta till sig det, exempel på detta är barns joller eller låtsasskrivning (Lindö, 

2002). Det är viktigt att se till barnens förmåga att använda sitt språk i olika sammanhang. 

Därför är det inte relevant att endast fokusera på det språk som barnen själv åstadkommer, 

utan även se till hur vuxna talar till barnen och hur barnen samtalar med varandra (Liberg 

2005). 

 

Barn som tidigt tar till sig skriftspråket på egen hand har ofta vuxit upp i en språkstimulerande 

miljö. Det är viktigt att förskolan stödjer och kompenserar de inte lika gynnade barnen (Lindö 

2002). Många vetenskapliga studier har visat att med hjälp av språklekar med rim och ramsor 

är det möjligt att förbättra den språkliga medvetenheten hos förskolebarn (Arnqvist 1993). 

 

Frost (2002) skriver att det går att finna förbindelser mellan barnramsor med rim och 

fonemmedvetenhet och den senare läsutvecklingen. När man sjunger leksånger finns det 

många viktiga delar som, rytm, melodi, rörelse och språk. Den vuxne tar första steget och 

försöker sedan få med sig barnen. I detta sammanhang är det inte språket som är det centrala 

men trots det så börjar de flesta barnen ganska snabbt att uppfatta texten och sjunger med, 

samtidigt ägnar de sig åt rörelserna och följer med i rytmen. Lindö (2002) menar att barn har 

en stark förmåga att ta till sig språk och rytm. Rimord, rytmer och rörelser tillfredsställer 

barnens behov av rörelse och fantasi.  
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Förutom alla stimulansmetoder som bl.a. fokuserar språkets ljud, kan man använda sig av 

barnens naturliga nyfikenhet. Genom att samtal med barnen om textens mening, får barnen 

själva lösa mysteriet med vad en text har för betydelse och funktion. Om Barnen själva får 

lista ut vad man ska ha texten till kan det ge dem egna motiv till att vilja lära sig läsa och 

skriva. Det här framhäver det sociala samspelet mellan vuxna och barn samt olika objekt, t.ex. 

böcker, skyltar m.m. De vuxna blir på detta sätt barnens förebilder och barnen får möjlighet 

att upptäcka att språket bl.a. används för kommunikation (Svensson 1998). Lärandet är både 

kognitivt och socialt, det är när läraren och eleven samtalar om texten som det uppstår en 

förståelse (Dysthe 1996).  

 

Redan innan skolstarten intresserar sig många barn för det skrivna ordet. Det är då viktigt att 

ta tillvara på detta intresse. Det handlar inte om att lära sig läsa och skriva utan genom att ge 

barnen positiva erfarenheter av litteratur kan man stimulera deras läs- och skrivutveckling. 

När man samtalar med barnen kan man förtydliga talet med gester, mimik och tonläge, detta 

kan hjälpa barnen att nå en förståelse för vad som sägs. Barn i förskolan lever i ett ” här och 

nu” förhållande, de har svårt att frigöra sig från detta. Barnen har inte utvecklat ett 

dekontextualierat språk, d.v.s. ett språk som inte är beroende av situationen. Genom att låta 

barnen berätta om händelser de varit med om som inte är direkt synbara, kan man visa att 

deras berättelse blir till skrift (Arnqvist 1993). Barnen behöver lära sig se sammanhang och 

delta i kommunikation för att utveckla nya kunskaper (SOU 1997:108). Barnen behöver egna 

erfarenheter som läsare och skrivare, det är viktigt att föräldrar uppmuntrar sina barn. När 

barnen försöker att göra som mamma och pappa, så är det viktigt att barnet bekräftas genom 

att den vuxne t.ex. säger: Ja titta, du skriver också (Berthén 2006). 

 

Även inom detta perspektiv finns det olika benämningar på tillvägagångssätt när det gäller 

läs- och skrivlärande, gemensamt för synen på läs- och skrivlärande inom perspektivet är att 

läsning ses som en meningsskapande och problemlösande aktivitet. I det 

socialinteraktionistiska perspektivet på läs- och skrivlärande förekommer också avkodning 

men den har inte samma fokus som inom det individualpsykologiska perspektivet. Barnet 

använder sin förförståelse för helheten och anpassningen till miljön, de lär sig hela ord och 

därefter skiljer de ut stavelser och fonem, det är först i detta skede avkodningen blir relevant 

(Widebäck 1998). Barnen utgår i detta lärande från enheten ord istället för bokstavsljud och 
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metoden brukar associeras till kommunikation (Liberg 2005). Fokus ligger här på barnens 

lärande, de ska själva arbeta med texter istället för att läraren undervisar dem (Frost 2002). 

 

Att arbeta utifrån ett analytiskt tankesätt innebär att man utgår ifrån att texterna ska bearbetas 

från helheten ner till delarna, satskonstruktionen är enkel. Barnen ska redan från början möta 

texter som är sammanhängande med ett meningsfullt innehåll. Barnens språk ska utvecklas 

genom tal- och lyssningsövningar, det kan röra sig om samtal kring gemensamma upplevelser 

eller så kan barnen berätta om någon sak de tagit med sig hemifrån eller liknande. Läseboken 

används genom att barnen får säga efter när läraren läser verser som finns i boken, barnen 

uppfattar då att språket har en rytm vilket leder till att deras egen läsning blir mer levande. 

Redan i ett tidigt skede får barnen försöka att läsa hela texter, alla barn klarar inte hela texten 

men vissa ord går bra och när det blir problem rycker läraren in och hjälper barnet igenom 

texten. Processen som det innebär att lära sig bokstäver pågår under hela läslärandet, barnen 

ska lära sig hur bokstäverna ser ut, hur de låter och hur de ska skrivas. Barnen får själva 

bestämma i vilken ordning de vill lära sig bokstäverna och de tränar sedan på bokstävernas 

form på olika sätt. De första läsförsöken ska vara nära anknutna till barnens egna talspråk. De 

texter som används kompletteras också med texter som barnen själva deltagit i författandet av. 

Gemensamma upplevelser och samtal används mycket flitigt, läraren antecknar det barnen 

berättar. Då ser barnen hur punkt används, var stor och liten bokstav används o.s.v. Denna 

gemensamma övning används för att barnen lättare ska förstå vad en text egentligen är och de 

kan träna läsning på texter de har en förförståelse till. Den gemensamt skapade texten 

bearbetas genom att de lyssnar på den och även läser den tillsammans med läraren, efter det 

kan den börja bearbetas språkligt så barnen kan uppfatta kopplingen mellan ord och bokstav 

och även få en blick över hur sammanläsningen går till (Larson m fl 1992). 

 

 

3.4 Sammanfattande jämförelse av perspektiven 

 

För att ge en mer överskådlig bild av perspektiven har vi valt att göra en sammanfattande 

jämförelse av dem. De frågor vi ställt i förhållande till perspektiven är: Hur förstår man vad 

läsning och skrivning är? Vad uppfattar man som det centrala i läs- och skrivlärandet? Hur 

uppfattar man stimulans? Hur prioriteras skrivandet? Med jämförelsen nedan vill vi belysa 

det som vi uppfattar som det centrala i de båda perspektiven.  
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Individualpsykologiskt perspektiv  Socialinteraktionistiskt perspektiv 

 

 

Lärandet sker utan kopplingar  De sociala sammanhang, som vi lever i,   

till de kulturella, sociala och                                          får avgörande betydelse för vad och hur        

kommunikativa sammanhang  vi lär, läser och skriver. 

där läsande och skrivande sker.      

     

 

Läsning och skrivning ses som   Läsning och skrivning ses som  

färdigheter kopplade till biologiska,   meningsskapande och  

psykologiska och intellektuella   problemlösande aktiviteter. 

förutsättningar. 

 

Från delar – helhet. Avkodningen   Förståelsen föregår avkodningen. 

föregår förståelsen.   Från helhet till delar. 

 

Fonologisk träning sker vid   Fonologisk träning pågår fortlöpande 

bokstavsgenomgången.   genom hela läsprocessen. 

 

Skrivandet kommer sist i                                              Skrivandet sker parallellt med läsningen. 

utvecklingstrappan. 

 

 

Vi menar att ett socialinteraktionistiskt tankesätt öppna nya dörrar för vad som är möjligt att 

göra i förskolan. Genom att ta vara på det dagliga samspelet och de kommunikativa 

relationerna som vardagen i förskolan innebär, kan förskollärarna ge barnen en bra start på 

den läs- och skrivutveckling som börjar redan när barnen är små. Ett perspektiv på läs- och 

skrivlärande som är inriktat mot det sociala samspelet passar utmärkt i förskolan. Det gäller 

som förskollärare att ta ställning till vilket perspektiv man vill arbeta utifrån och med 

förutsättningarna som finns i förskolan menar vi att ett socialinteraktionistiskt perspektiv är 

mest överensstämmande med vardagssituationerna i förskolan.  

 

 

3.5 Förskolans roll i barns läs- och skrivlärande 

 

Under de senaste tio – femton åren som gått har vi blivit mer medvetna om att skriftspråket 

kan utvecklas i hemmen och i förskolan, som en naturlig del av vardagen. Även om det hittills 

varit mest riktat mot verksamheten med sexåringarna ska man vara medveten om att det finns 

många tre- femåringar som har ett lika stort intresse för bokstäver och liknande som vad 

sexåringarna har. De som arbetar i förskolan är ofta osäkra på hur långt in i skriftspråkets 
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värld de ska gå, de är oroade över att barnen kan känna att lärarna ställer krav på dem. Hur 

barnen upplever det beror naturligtvis på hur aktiviteterna genomförs och vilka förväntningar 

lärarna har på barnen. Ställer man krav på att barnen ska kunna bokstävernas namn och 

verkligen går igenom det på ett traditionellt sätt, så som vi beskrev i det 

individualpsykologiska perspektivet, kommer barnen förmodligen att tröttna väldigt snabbt 

(Eriksen- Hagtvet 2006).  

  

I förskolan har leken en central betydelse. Det är genom leken som barn utvecklas socialt, 

känslomässigt, motoriskt och intellektuellt. Genom leken blir även språkträningen aktiv, i 

leken får barn lära sig att uttrycka sig så andra förstår men även lära sig själva att förstå vad 

andra säger. När barnen leker kommunicerar de med varandra genom att använda ord, 

rörelser, gester och ljud. De använder sig av olika röster med olika tempus beroende vad de 

talar om. Eftersom lekens betydelse är så viktig för utvecklingen och lärande är det den 

vuxnes uppgift att skapa en miljö som stimulerar till lek ( Pramling Samuelsson & Sheridan 

1999).  

 

Det bästa är om barnen själva får styra aktiviteterna och att det är något som är av intresse för 

barnen, de kan leka affär, skriva egna inköpslistor efter egen förmåga, alla kan delta i leken på 

den nivå de befinner sig. Om barnen under sin förskoletid blivit uppmärksamma på t.ex. ord 

och språkljud kan det vara till hjälp när barnen senare ska knäcka den s.k. alfabetiska koden, 

då är det väldigt bra att ha en förståelse för språkljud och att dessa kan sammanföras med 

bestämda bokstäver och bokstavskombinationer (Eriksen – Hagtvet 2006) 

 

Grunden för såväl muntlig som skriftlig språkstimulering finns i dialoger som betecknas som 

goda, här–och–nu dialoger, där man använder sig av lätta ord som är enkla att förstå. De som 

kommunicerar kan se varandra och rätta till eventuella missförstånd, alla parter ger varandra 

samtalstid och visar intresse. Den goda dialogen bygger på att den som lyssnar gör det aktivt 

och tar sig tid till det, barnen känner att någon ser dem och är intresserad av det barnet har att 

säga, detta gör bl.a. att barnet växer känslomässigt, de blir tagna på allvar. Idag finns det 

sällan tid för den här typen av dialoger, det är mycket annat som tar tid, olika projekt som ska 

genomföras och när det väl finns tid för samtal kanske inte barnet är mottagligt för det. Att 

planera in samtal med barnen varannan månad där de är ensamma med läraren och får 

möjlighet att prata om hur de har det i förskolan, diskutera teckningar m.m. kan leda till att 
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barnen mellan dessa tillfällen mer spontant söker upp lärarna för att samtala (Eriksen – 

Hagtvet 2006) 

 

3.5.1  Högläsning och lässamtal – ett möte med skriftspråket 

 

Att vara den som lyssnar på en berättelse ger nya möjligheter, texten kan vara för avancerad 

för att jag själv ska klara av att läsa den, men följa med och förstå innehållet när någon annan 

läser är lättare. Det är inte säkert att man förstår allt men man följer med i berättelsens melodi 

och deltar i en gemenskap med den som läser och eventuellt andra lyssnare. Högläsning och 

berättande som följs upp av samtal är något som ska prioriteras under hela skoltiden, från 

förskolan och uppåt i åren. Det är inte nödvändigt att det är läraren som läser, äldre barn kan 

läsa för de yngre, det kan ske vid samlingar eller i mindre berättargrupper, formen är inte det 

viktigaste utan att det verkligen blir av är av störst relevans (Lindö 2005). 

 

Myterna och sagorna är det äldsta sättet att föra över kultur och tradition från en genreration 

till en annan, sedan urminnes tider har människor berättat för varandra om livet på det sättet.  

Idagens samhälle där media tar allt större plats har vi förlorat berättartraditionen, många barn 

sitter framför tv:n istället för att lyssna till en godnattsaga innan de somnar. Det sker inget 

samspel mellan barnet och tv:n, vilket är en av de viktigaste egenskaperna vid berättande 

människor emellan. Som vuxna, föräldrar eller lärare har vi ett ansvar när det gäller val av 

berättelser eftersom de kan stärka barnens identitet och hjälper dem att ta ställning i 

värdegrundsfrågor. Det är viktigt att läsaren vid högläsning är bekant med texten och har en 

förmåga att leva sig i och förhålla sig till texten på ett sätt så man undviker att läsningen blir 

mekanisk och bara handlar om att läsa upp vad det står (Lindö 2005). 

 

När vuxna läser högt för sina barn underlättar de barnens språkliga utveckling, de får 

uppfattning av språkliga sammanhang och blir vana vid skriftspråket. Även när barnen är 

riktigt små har det betydelse, det börjar med att deras uppmärksamhet kan fångas av 

bilderböcker för att senare ta steget mot små textböcker som det också finns bilder i. Bland 

det viktigast med högläsningen är att den sker i en social situation där ett barn och en vuxen 

samspelar med varandra. Det finns forskare som tittat närmre på hur samspelet gestaltar sig 

och funnit att detta kan se väldigt olika ut och att det påverkar vilka förutsättningar barnen har 

att senare klara skolan. Frost ger exempel ur Olaussens undersökning från 1989 där samspelet 

mellan sexåriga barn och deras föräldrar varit det som fokuserats. Olaussen tittade främst på 
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vilka interaktionsformer som kunde urskiljas och delade in dem i tre kategorier samt 

resonerade kring vilken betydelse de kunde ha för den kommande läs- och skrivfärdigheten.  

Första kategorin tar upp samspel som utvecklar barnets medvetande kring dess kunskap. 

Andra kategorin rör samspel som gynnar barnets förmåga att hantera texten och/eller dess 

delar samt förmågan att se på ett reflekterande sätt kring innehållet. Tredje indelningen berör 

samspel som förbättrar barnets symbolkännedom, förmågan att känna igen bokstäver och tal. 

De familjer som iakttogs visar på stora skillnader, i några familjer skedde högläsningen utan 

antydan till samspel förutom själva högläsningen, den som läste gav inget alls utav sig själv 

och mötte inte alls barnets entusiasm. I andra familjer kunde Olaussen se samtliga tre 

kategorier av samspel, den vuxne levde sig in i handlingen och ställde frågor om vad som kan 

tänkas hända på nästa sida och kontrollerar om barnet förstått handlingen o.s.v. Under 

läsningen händer det något mellan barnet och läsaren som berör förståelsen av texten, genom 

den vuxnes sätt att möta texten med bl.a. frågor får barnet se hur man kan göra för att förstå 

en text. Ibland sker en dekontextualisering, det är när den vuxne väljer ord eller begrepp och 

diskuterar dem med barnet för att hjälpa barnet med betydelsen av ordet eller begreppet. 

Genom det samspel vi beskrivit kan barnen också utveckla sin fonemmedvetenhet eftersom de 

får möjlighet att granska det som står i boken och det den vuxne läser. Denna erfarenhet har 

även visat sig när forskare studerat miljön som råder i hem där barnen lär sig läsa i tidig ålder. 

Utmärkande för dessa familjer var att barnen gärna lyssnade på samma berättelse gång på 

gång, dessutom diskuterades språket mycket i hemmet. Barnen känner glädje över att de får 

höra berättelsen flera gånger, de får möjlighet att granska bilderna och sambandet mellan det 

skrivna och talade språket. Förutom att barnen kan utveckla sin fonemmedvetenhet menar 

Olaussen att barnen får ett förhållningssätt till lärande som påverkar utbytet de får av sin 

senare skolgång (Frost 2002). 

 

Den forskning som gjorts kring de barn som tidigt lär sig läsa visar ännu en viktig faktor, 

nämligen att de hem som undersöktes kännetecknades av att det förekom mycket 

skriftspråkliga aktiviteter. Det skrivna språket var en del av de här barnens vardag och på så 

sätt var det också en del av deras uppfostran. Familjemedlemmarna skrev små lappar till 

varandra, det gjordes kom ihåg-listor, planeringar, skrevs brev m.m. När barnen får läsa 

matrecept, små lappar, skyltar och liknande ser de att det som skrivs används som 

kommunikationsmedel. Genom detta sätt att förhålla sig till det skrivna språket blir de vuxna 

förebilder för barnet som är viktiga i barnets identifiering av sig självt i förhållande till 

språket. I hemmet och de språkliga aktiviteter som sker där, finns inga krav på att barnen ska 
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lära sig något, därför riskerar man heller inte att barnet känner sig misslyckat i 

lärandeprocessen (Frost 2002).  

 

Det gemensamma läsandet och skrivandet ger grund till att många barn redan vid ett och ett 

halvt till två år försöker läsa och skriva på egen hand. De första försöken kan vara 

låtsasläsning eller låtsasskrivning. Barnen försöker kanske återberätta en saga som de hört 

tidigare eller skriver krumelurer. Barnen försöker gå in i rollen som läsare och skrivare (SOU 

1997:157) 

 

 

3.5.2  Ett stimulansprogram i förskolan - ett uttryck för förskolans roll 

 

Barbro Widebäck belyser i sin avhandling Förberedande läsning och skrivning i förskolan ett 

liknande synsätt som vi nämnt ovan. Hon refererar till Evans som urskiljer två sätt att förhålla 

sig till barns och vuxnas samspel i relation till en text. En kraftfull insats som innebär att den 

vuxne lockar med sig barnet i läsningen genom att förklara och uppmuntra barnet till 

diskussioner kring texten, det långsiktiga målet är att engagera barnet i en aktiv 

läsgemenskap. Svag insats, innebär att den vuxne låter barnet vara den som tar initiativ och 

svarar på eventuella frågor, fokus ligger på det som sker här och nu. Widebäck nämner också 

Durkin och Clark som menar att det är väldigt viktigt med vuxna som inspirerar barnen och 

skapar gemensamma läsaktiviteter som leder till ett samspel mellan barn och vuxen samt 

utvecklar barnets förmåga att förstå hur en text kan användas (Widebäck 1998).  

 

Widebäck har genom en interventionsstudie, d.v.s. en studie där en planerad påverkan sätts in, 

undersökt om barn kan få en beredskap för läsning och skrivning genom ett stimulansprogram 

dessutom tittade hon på hur processen ser ut när barn blir medvetna om skriften. I tre 

barngrupper på ett daghem skapades läs- och skrivförberedande aktiviteter. Aktiviteterna som 

skedde i denna grupp var namnläsning, diktering, ritning och skrivning. Namnkort var kort 

med barnens namn, dessa användes i sammanhang knutna till de aktiviteter som skedde i 

gruppen, meningen med användandet av namnkort var att barnen skulle få en förståelse för att 

det skrivna och det talade namnet fungerar parallellt.  Dikteringen gick ut på att läraren hade 

planerat för skapandet av en text, barnen kunde få välja ämne, det kunde röra sig om en 

gemensam upplevelse de skulle skriva om. Det är läraren som styr men försöker diskutera och 

reflektera över texten tillsammans med barnen. Här skapas en förståelse för att det talade och 
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det skrivna ordet har olika konstruktion men samma budskap, barnen ser att en text växer 

fram och förstår hur den kan användas. Läraren ska hjälpa barnen att se, höra och lära utifrån 

den utvecklingsnivå som det enskilda barnet befinner sig på i sin läs- och skrivutveckling. 

Ritning och skrivning i stimulansprogrammet handlar om att läraren vid ritstunden frågar om 

det är något som barnet skulle vilja berätta om sin bild och om läraren ska hjälpa till att skriva 

det på teckningen, om barnet vill fylla i lärarens text eller själv kopiera lärarens text på 

pappret (Widebäck 1998). 

 

Barnen i läsgruppen jämfördes med annan grupp, kallad jämförelsegruppen, som deltagit i 

den ordinarie verksamheten på daghemmet. I jämförelsegruppen fick barnen rita som en fri 

aktivitet, personalen var sällan närvarande vid dessa tillfällen men papper och kritor fanns 

tillgängligt för barnen. På en av avdelningarna i jämförelsegruppen kunde personalen delta i 

mån av tid vid dessa aktiviteter. Ibland fick barnen lyssna på en saga under middagsvilan som 

de sedan fick i uppgift att rita något om. En gång i veckan hade barnen temaaktiviteter som 

var ålderanpassade och ibland ritade de vid tematillfällena. Läsgruppens barn hade ritning 

schemalagt en gång i veckan men barnen ritade också som en frivillig aktivitet under dagen.  

 

Bland treåringarna i läsgruppen kunde Widebäck se att det viktigaste var att barnen fick rita 

regelbundet och att den vuxne är med och frågar saker om barnets bild vilket ger barnet en 

förståelse för att det går att uttrycka sig genom bilden. Barnen förstod också att namnet fyllde 

en funktion då det skrevs på teckningen (Widebäck 1998). 

 

Barn utvecklas genom samspel med mer mogna individer, de som är på en högre 

utvecklingsnivå inspirerar och vägleder de andra barnen. Barnen som ingick i läsgruppen 

lärde sig läsa fler bokstäver och ord jämfört med barnen i jämförelsegruppen. Widebäck 

menar också att man kan konstatera att barnen i läsgruppen har deltagit i ett stimulansprogram 

vilket lett till inlärningseffekter. Widebäck hänvisar till Torneus och Eriksen – Hagtvet som 

diskuterar det faktum att ett barn kan vara fonologiskt moget men inte fonologiskt väckt. 

Barnen har då inte fått någon stimulering i form av rim och ramsor som kunde ha inspirerat 

dem att leka med ord. Vissa barn i läsgruppen gjorde stora framsteg medan en del tog mycket 

små steg. Widebäck hänvisar till att andra forskare påvisar att processen att lära sig läsa och 

skriva tar olika lång tid för olika barn. I läsgruppen blev det mycket samarbete och fokus på 

hur de kan lära av varandra, barnen ägnade sig åt samma aktiviteter i hemmet som de deltagit 
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i på daghemmet. Barnen lyckades med de vuxnas stöd hitta ledtrådar för att skapa en läs- och 

skrivberedskap, de utvecklade en förståelse för det skrivna språket (Widebäck 1998). 

 

 

4. Tillvägagångssätt  

 

Vi kommer nedan att kortfattat beskriva hur vi förberett och genomfört vår undersökning. Vi 

tar bl.a. upp faktorer som påverkat vårt val av datainsamlingsmetod och hur vi tänkte i vårt 

val av undersökningspersoner.  

 

 

4.1 Val av datainsamlingsmetod 

 

I vår studie vill vi skapa förståelse för hur förskollärare och specialpedagoger arbetar med 

tidig läs- och skrivlärande och hur de motiverar sitt arbete. Genom att ta del av hur de 

beskriver och motiverar sitt arbete, ska vi kunna besvara våra forskningsfrågor i det specifika 

syftet. 

 

Kvale skriver att forskaren är ett av de viktigaste redskapen när man ska få fram en ny 

kunskap därför är det viktigt att forskaren har goda förkunskaper på området. Goda 

förkunskaper tycker vi att vi fått i de kurser som vi har läst på universitetet och texter vi tagit 

del av till vår bakgrund. Inför den kvalitativa intervjun har vi också gjort en litteraturstudie 

där vi har problematiserat forsknings metoder för att få en större kunskap om vad forskning 

innebär (1997). 

 

Det är genom samtalet som vi lär känna människor. Man får kunskap om deras erfarenheter, 

känslor och om den värld de lever i. Forskningsintervjun handlar om vardagens samtal. 

Genom omsorgsfullt ställda frågor och vaket lyssnande får man viktig kunskap. Genom att 

använda sig av kvalitativ forskning kan man också få varierade svar och det är det som utgör 

själva styrkan i undersökningen. Det kan ge en mängd olika uppfattningar om ett ämne och ge 

en bild av en mångsidig och kontroversiell mänsklig värld. (Kvale 1997)  
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Det är våra undersökningspersoners uppfattningar av sitt arbete som vi vill komma åt, hur de i 

ord beskriver det. Undersökningspersonernas motiveringar till varför de arbetar som de gör är 

också intressanta för våra forskningsfrågor i det specifika syftet. Vi vill ha en beskrivning som 

utgörs av deras ord, i vardagligt tal, därför är en kvalitativ intervju, enligt oss, en perfekt väg 

att gå i vår studie.  

 

Den kvalitativa intervjun innebär att man koncentrerar sig till vissa teman och man kan ha 

förslag till frågor. I en kvalitativ intervju handlar det om att söka svar på t.ex. varför den 

intervjuade upplever och handlar som hon gör. Att beskriva specifika situationer och 

handlingsförlopp ur den intervjuades värld. (Kvale 1997)  

 

Genom att få lyssna till undersökningspersonernas egna beskrivningar kommer vi kunna 

exemplifiera och citera med deras ord, det gör att vi kan förtydliga hur deras beskrivningar är 

vägen till ett besvarande av forskningsfrågorna i det specifika syftet.  

 

 

4.2 Val av undersökningspersoner 

 

Vår avsikt med undersökningen var att vi skulle kontakta förskolor som arbetade medvetet 

med tidig läs- och skrivlärande. För att hitta dessa förskollärare gick vi ut på förskolornas 

hemsidor för att läsa om deras profiler och arbetssätt. Vad vi märkte var att det inte stod 

någonting om att de arbetade med tidig läs och skrivlärande. Vi började tro att vår 

undersökning inte skulle kunna genomföras. Vi kontaktade de förskolor som arbetade med 

språket, rim och ramsor, m.m. som kan stimulera till tidig läs och skrivlärande. När vi tog 

kontakt sa alla att de inte arbetade med tidig läs- och skrivlärande. Vi förklarade vårt syfte och 

då kom det fram att de hade en medvetenhet om att de aktiviteter de hade, stimulerade barns 

tidiga läs- och skrivlärande, men som en förskollärare sa ”det är inget som vi säger till 

föräldrarna att vi arbetar med”. Detta fick oss att fundera över om det finns en osäkerhet på 

förskolan hur man ska förhålla sig till tidig läs- och skrivlärande. 

 

 Vi ville också intervjua en specialpedagog som vi visste åkte runt på förskolorna och 

instruerade personal om hur man kan arbeta med tidig läs- och skrivlärande och som även 

arbetade med barnen. På grund av att vi inte hade så lång tid på oss att göra vår undersökning 
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bestämde vi oss för att begränsa oss till fyra intervjuer. Detta gjorde vi för att djupare kunna 

analysera vårt material.  

 

Samtliga intervjuer ägde rum vid intervjupersonernas arbetsplats. Det var viktigt för oss att de 

vi intervjuade kände sig trygga i situationen och att det skulle vara så bekvämt som möjligt 

för dem, därför blev det naturliga valet deras arbetsplats.  

 

 

4.3 Formulering av intervjufrågor 

 

I en intervju vill forskaren ha berikande svar. Detta kan man få genom att formulera 

intervjufrågor som ska besvara forskningsfrågan i det specifika syftet. Intervjufrågorna bör ha 

en tematisk och en dynamisk innebörd. Med tematisk menar man att frågan är viktig för 

forskningsämnet. Frågorna ska kunna relateras till den förförståelsen som finns som 

bakgrunden till undersökningen och den kommande analysen. Dynamisk innebörd är när man 

tar hänsyn till det mellanmänskliga förhållandet i intervjun. Det är viktigt att man har frågor 

som stimulerar på ett positivt sätt så att samtalet och motivationen får styrka (Kvale 1997). 

Enligt Trost (2002) är det viktigaste att man får svar på frågan hur mer än frågan varför. Han 

menar att det är forskaren som ska svara på frågan varför genom sin undersökning och inte 

den intervjuade. Frågorna ska vara korta och lätta att förstå.  

 

När man intervjuar är det viktigt att ge den intervjuade tid till att reflektera över vad som har 

sagts. De är också bra att man som intervjuare redan under intervjun försöker klargöra så 

mycket som möjligt för att underlätta den kommande analysen (Kvale 19997).  

 

Vi skapade en intervjuguide med två frågeområden och utifrån dessa områden formulerade vi 

våra intervjufrågor. Intervjufrågorna ska vara väl avgränsade och besvara våra 

forskningsfrågor i det specifika syftet, vi upplevde det som svårt att avgränsa frågorna och 

formulera dem på ett sätt så man får så berikande svar som möjligt. Vi har vid flera tillfällen i 

C-kursen i Pedagogik med didaktisk inriktning, övat på att formulera intervjufrågor med 

utgångspunkt från vår studies forskningsfråga. Trots detta upplevde vi en problematik i 

arbetet med detta inför våra intervjuer. Genom kommentarer från kurskamrater och 

handledare lyckades vi formulera frågor som kändes bra och som speglade våra 
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forskningsfrågor. Det var krävande men även intressant och roligt, man utvecklas hela tiden i 

sitt tänkande vilket är väldigt motiverande.  

 

De frågeområden vi utgick ifrån var följande:  
 

 Hur arbetar lärarna och specialpedagogerna med barnens läs- och  

            skrivutveckling. 

 

 Vad inspirerar/motiverar lärarna och specialpedagogerna att arbeta med tidig      

             läs- och skrivlärande. 

 

Våra intervjufrågor var grunden för intervjun, i de fall det behövdes ställde vi följdfrågor och 

bad intervjupersonerna utveckla sig mer eller exemplifiera. Intervjufrågorna redovisas i bilaga 

1. 

 

 

4.4 Forskningsetiska överväganden 

 

Ett av forskningens övergripande mål är att finna ny kunskap som ska leda till att vi bättre kan 

förstå den värld vi lever i och förhoppningsvis hitta nya vägar att utveckla den till det bättre. 

En forskare har flera regler och föreskrifter att förhålla sig till i sitt arbete, ändå är det 

forskarens egna etiska ansvar som anses vara grunden för forskningsetiken. Det är personen 

som bedriver forskningen som bär ansvaret vad gäller kvalitet och moraliska aspekter (SOU 

1999:4). 

 

Att resultat från forskning publiceras är en stor del av det vetenskapliga arbetet. Resultatet 

sprids i vetenskapssamhället men också till allmänheten, andra människor får möjlighet att 

bedöma, tolka och ifrågasätta arbetet och dess resultat. Metod och konsekvenser kan 

diskuteras i förhållande till värdet av undersökningsresultatet. Det händer att 

undersökningspersoner väljer att avbryta deltagandet i ett forskningsprojekt och begär då att 

det som rör dem i arbetet skall uteslutas. Juridiskt sätt har forskaren enligt 

tryckfrihetsförordningen rätt att publicera materialet ändå men detta kan inte rekommenderas 

då det kan leda till minskat förtroende för forskarsamhället, ingen ska tvingas figurera i en 

undersökning mot sin vilja (Vetenskapsrådet 2006). 

 

http://www.codex.vr.se/oversikter/etik/etik.html
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Vi har följt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inför kontakten med 

intervjupersonerna i vår undersökning. Vetenskapsrådets fyra huvudkrav var aktuella för oss 

att ta del av, det är genom dessa individen skyddas i undersökningssammanhang.  

 

Informationskravet – innebär att forskaren ska informera undersökningspersonerna om 

syftet med studien och vilka villkor som gäller för deras medverkan. 

Undersökningspersonerna ska få information om att de deltar frivilligt och att deras 

medverkan när som helst kan avslutas. Informationen ska innehålla det som bedöms kunna 

påverka deras villighet att delta i undersökningen.  

 

Så här uppfyllde vi informationskravet - vi informerade undersökningspersonerna om 

syftet med undersökningen och ungefär hur lång tid intervjun skulle ta. Vi uttryckte också vår 

önskan att få använda bandspelare för ljudupptagning då vi ville fokusera på diskussionen, 

istället för att anteckna. Vi informerade också om att resultatet kommer redovisas som en C-

uppsats vid Örebro universitet, där uppsatsen blir tillgänglig för allmänheten vid 

universitetsbiblioteket.  

 

Samtyckeskravet – innebär att undersökningspersonerna ger sitt samtycke till deltagandet i 

underökningen. Vid undersökningar av icke känslig karaktär räcker det med samtycke från 

företrädare för undersökningspersoner, t.ex. rektor, då är dock kravet att det sker inom 

ordinarie arbetstid. Undersökningspersonerna ska informeras om att de har möjlighet att när 

som helst avbryta sitt deltagande och de får inte på något vis utsättas för otillbörliga 

påtryckningar eller påverkan. 

 

Så här uppfyllde vi samtyckeskravet - vi fick undersökningspersonernas samtycke till 

intervjun. Vi informerade om undersökningspersonernas eget bestämmande, att de deltar 

frivilligt och att de när som helst kan välja att avsluta sitt deltagande.   

 

Konfidentialitetskravet – innebär att all information, t.ex. ljudband från en intervju förvaras 

så ingen obehörig får tillgång till den. Inget som kan identifiera undersökningspersoner ska 

finnas med i material som andra har tillgång till.  

 

Så här uppfyllde vi konfidentialitetskravet – vi berättade för undersökningspersonerna att 

det endast är vi som författare av examensarbetet som har tillgång till ljudbanden och att de 
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raderas så snart arbetet godkänts vid Örebro universitet. Vi förklarade också att vi i arbetet 

formulerar oss på ett sätt så undersökningspersonerna inte kommer att kunna identifieras. Vi 

nämner inga namn eller i vilka kommuner vi gjort vår undersökning. 

 

Nyttjandekravet – innebär att uppgifter om enskilda personer som samlats in för 

forskningsändamål inte får användas för kommersiellt bruk eller i andra icke vetenskapliga 

syften.  

 

Så här uppfyllde vi nyttjandekravet – vi förklarade för undersökningspersonerna att 

intervjusvaren endast kommer att användas i arbetet vårt examensarbete.  

 

Allt detta reglerades i ett informationsbrev som vi gav våra undersökningspersoner, där fanns 

också våra kontaktuppgifter om de behöver nå oss av någon anledning. Informationsbrevet 

finns att ta del av i bilaga 2. 

 

 

4.5 Genomförande av intervjuerna 

 

Inför den första intervjun steg nervositeten, frågorna som snurrade i huvudet var många, vi 

funderade på det mesta, från intervjubandspelarens funktion, som vi dock testat innan, till 

huruvida våra intervjufrågor skulle fungera eller inte. Intervjun gick smidigt, det skedde inga 

missöden och vår undersökningsperson hade mycket erfarenhet och kunde med lätthet ge oss 

en detaljerad beskrivning av sitt arbete utifrån de frågor vi ställde. Efter att lyckats med första 

intervjun steg hoppet inför nästa.  

 

Andra intervjun ägde också rum på en förskola, vi anlände vid den tidpunkt som 

undersökningspersonerna önskat. De valde att genomföra intervjun tillsammans i par, vilket vi 

inte hade några invändningar emot. Vi upplevde både för- och nackdelar med detta, fördelarna 

var att de hjälpte varandra att bygga vidare på det den andre sagt och fyllde i om något 

väsentligt utelämnats. Nackdelen visade sig när den bandade intervjun skulle skrivas ut. Det 

var svårt att följa med i vem som sa vad och ofta fyllde undersökningspersonerna i varandras 

meningar, vilket gjorde skrivandet till ett ännu mer tidskrävande arbete. I vårt fall känns det 

dock som att den informationen vi fick ut från intervjuerna övervägde mertiden som 

utskrifterna innebar.  
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Vid den tredje intervjun var det svårt att få undersökningspersonen att beskriva sitt arbete, 

svaren var inte särskilt uttömmande och vi kände i efterhand, vid utskriften av intervjun, att vi 

kanske ställt lite ledande frågor. Vi vet inte direkt hur det påverkat undersökningspersonen 

men i vissa fall misstänker vi att det blev våra ord som uttrycktes i följande mening, istället 

för undersökningspersonens egna. När intervjun egentligen skulle vara slut så fortsatte 

undersökningspersonen prata och då använde de mer beskrivande ord än tidigare. Som tur var 

hade vi lämnat intervjubandspelaren på så vi fick med den biten också, det gjorde vi tack vare 

ett tips från vår handledare, att när intervjun egentligen är över kan det komma saker som är 

väldigt relevanta för intervjuns ämne. När vi sammanfattat intervjusvaren och kategoriserat 

dem har vi inte tagit med de delar där vi misstänker att våra ord påverkat svaren för mycket.  

 

Vid den sista intervjun kände vi att mycket av det som undersökningspersonen berättade om 

hade vi lyssnat på redan, vid de andra intervjuerna. Det visade sig att samma material 

användes av flera undersökningspersoner och beskrivningarna av detta var inget nytt för oss. 

Vi upptäckte när vi läste intervjuutskriften att vi inte var med i intervjun på samma sätt som i 

de tidigare, vi bekräftade inte undersökningspersonen med ord som vi gjort innan. Vi var 

absolut intresserade men kände att när det var sådant som vi kände igen, blev vi inte lika 

aktiva lyssnare. Vi vet att vi nickade och bekräftade undersökningspersonen men nu på ett 

mer passivt sätt. Undersökningspersonen gav oss en mycket utförlig beskrivning och vi fick 

med oss en hel del nya tänkvärda saker också, materialet som kom utav intervjun har vi haft 

mycket nytta utav, vi är dock lite självkritiska när det gäller själva intervjusituationen.  

 

Vi kan konstatera att vi lärt oss mycket på våra fyra intervjuer. Det kändes som allt gick bättre 

och bättre, nervositeten hade lagt sig och vi kände oss mer avslappnade i situationen. Det var 

överlag svårt att invänta undersökningspersonernas svar, det kändes lite som att de kanske 

inte förstått frågan då de inte svarade direkt, oftast kom det dock väldigt beskrivande svar 

efter en stund. Med Kvales ord i bakhuvudet kändes det lättare att acceptera tystnaden, även 

om det var svårt (1997). 

 

Genom att beviljas pauser i samtalet får intervjupersonen rikligt med 

tid att associera och reflektera för att sedan själv bryta tystnaden med 

betydelsefull information (Kvale 1997, s 125).  
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Det var egentligen bara den första intervjun som hölls inom tidsramen, vi hade räknat med att 

själva intervjun skulle ta ca. 20 minuter, de andra intervjuerna drog ut på tiden. Av respekt för 

undersökningspersonerna meddelade vi att tiden började bli knapp, de ville dock fortsätta och 

då var det oss det drabbade vid utskrifterna, eftersom det innebar mycket mer arbete i det 

skedet. Vi känner ändå att det vi fick ut av intervjuerna var mer värt än tiden, många öppnade 

sig mer i slutet av intervjuerna och återkom till det vi egentligen frågat om tidigare. 

 

Vi vill också nämna att de två första intervjufrågorna, gällande beskrivningen av arbetet inför 

föräldrar respektive andra lärare gjordes om till en fråga. Vi bad istället intervjupersonerna 

beskriva sitt arbete med barns tidiga läs- och skrivlärande, vi tog bort kopplingen till 

föräldrar/lärare. Anledningen var att det bara var vid första intervjun vi fick svar på det, vid 

den andra intervjun kom hela beskrivningen av arbetet på första frågan, då blev de väldigt 

undrande när vi ställde nästa. Vi kände oss mer bekväma med den nya formuleringen och vi 

anser att vi fick väldigt uttömmande svar på den.  

 

 

4.6 Bearbetning och analys 

 

Vi bestämde innan första intervjun hur ljudbanden skulle bearbetas, vad som skulle tas med i 

utskriften och vem som skulle skriva ut vilken intervju. Vi valde att ta med allt som sades 

ordagrant, det vi utelämnade var bekräftanden i form av ”mmm” och liknande eftersom vi  

ansåg att det inte skulle vara relevant vid den analysen vi skulle göra. I analysen är det 

innebörden av det undersökningspersonerna säger som vi vill komma åt, deras beskrivningar 

och förklaringar.   

 

När utskrifterna var färdiga återstod arbetet med att analysera de svar vi fått. Vi hade 

utskrifterna framför oss och började titta på vad vi kunde hitta för gemensamma nämnare, 

beskrivningar som liknade varandra och som speglade våra forskningsfrågor i det specifika 

syftet. Utifrån materialet började vi att fundera över vilken metod vi skulle välja för att på ett 

överskådligt sätt kunna presentera vårt resultat. Vi ville fokusera på det som är centralt i vår 

studie - förskollärares och specialpedagogers beskrivningar av deras arbete samt deras 

motiveringar till detsamma. Vi vill också ha möjlighet att välja ut citat från utskrifterna och 

genom undersökningspersonernas beskrivningar exemplifiera, för att förtydliga vår mening. 
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Vår handledare har tipsat oss om kategorisering, vi tyckte att det skulle passa till det vi ville få 

fram utav våra intervjuer. Det var väldigt svårt att försöka komma fram till vad de olika 

beskrivningskategorierna skulle innehålla. Det är mycket som är intressant men vi var 

tvungna att noggrant granska om det speglade våra forskningsfrågor i det specifika syftet. Vi 

har gjort en sammanfattning av intervjusvaren och på grund av dess omfattning presenteras 

den i bilaga 3.  

 

I fokus för kategoriseringen står våra forskningsfrågor och utifrån dessa har vi skapat fem 

beskrivningskategorier som belyser centrala delar ur intervjusvaren. Först beskriver vi 

kategorin därefter exemplifierar vi för att tydligare visa innebörden av kategorin. Som 

inspiration använde vi oss av Kajsa Falkners analys av debatten i LTG-föreningens 

medlemsblad/tidning 1979-2000 ur rapporten Lärare på väg mot den tredje moderniteten : en 

studie av LTG-lärares förhållningssätt i relationen teori - praktik under perioden 1979-2001 

(Falkner 2003). 

 

 

4.7 Reliabilitet och validitet 

 

Reliabiliteten ses främst i relation till förekomsten av ledande frågor. Vi anser att vi varit 

observanta vid analysen av intervjuutskrifterna, vi valde bort delar där vi ansåg att våra ord 

kan ha påverkat svaren i någon riktning. Vid utskrifterna av intervjun bestämde vi i förväg 

vad som skulle tas med i utskrifterna, vi valde att göra ordagranna utskrifter, enligt Kvale kan 

ändå utskrifterna bli påverkade av personen om skriver ut dem. Båda vill ta del av den 

processen det innebär att bearbeta intervjusvaren, hela vägen från utskrift till kategorisering, 

därför valde vi att dela på arbetet med utskrifterna, i övrigt har vi tillsammans bearbetat 

materialet. Validering är något som enligt Kvale förekommer i intervjuns alla stadier. Genom 

hela processen har vi frågat oss om det material vi har är relevant i förhållande till våra 

forskningsfrågor i det specifika syftet. Vi har även funderat över tillförlitligheten i de svar vi 

erhållit vid intervjuerna och kan konstatera att med tanke på att vi kritiskt granskat vår egen 

aktivitet i intervjusituationerna och tagit hänsyn till det i analysen, så har vi gjort vad vi kan 

för att göra materialet så tillförlitligt som möjligt. Vid planeringen av intervjuerna har vi varit 

noga med att ta hänsyn till de etiska förhållningsregler som finns, vi har behandlat uppgifter 

om undersökningspersoner med största försiktighet, inget i vår text ska kunna härledas till 

någon person (Kvale 1997). 
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5. Resultat 

 

5.1 Kategorisering av intervjusvaren 

 

I texten kommer vi att förkorta undersökningspersonerna med UP, vi kommer också att 

numrera undersökningspersonerna 1-5. När det förekommer två UP visas det genom att vi 

skriver t.ex. UP2/UP3. I 5.1.1 använder vi tre kategorier för att fokusera vår forskningsfråga 

”hur beskriver förskollärare och specialpedagoger att de arbetar med tidig läs- och 

skrivlärande i förskolan”. I 5.1.2 fokuserar vi vår andra forskningsfråga ”hur motiverar 

förskollärare och specialpedagoger sitt arbete men tidig läs- och skrivlärande i förskolan”, 

där använder vi oss av två kategorier. 

 

5.1.1 Hur beskriver förskollärare och specialpedagoger att de arbetar med tidig läs- och 

skrivlärande i förskolan? 

 

Beskrivningskategori 1: 

Arbetet med barns tidiga läs- och skrivlärande fokuserar barnens tidiga språkljud. 

 

Under tre av våra intervjuer framkom det att arbetet med barnens tidiga språkljud uppfattas 

som väldigt viktiga, ljuden är vägen till språket och det var motiveringen till att arbeta med 

språkljudslekar.  

 

…läsinlärningen blir jättesvår om man inte har ljuden. Då kan man 
 inte ljuda och inte höra…man måste kunna särskilja ljuden (UP 5). 

 

 

Vid tre av våra intervjuer beskrev UP en språkljudslek de använder sig av. Språkljudsleken 

innebär att barnen får använda alla sina sinnen, de hör ljudet, ser något som representerar ljudet 

och det finns även rörelser till alla ljud. Leken går till så att den vuxne visar en bild eller ett 

föremål och gör även ljudet som tillhör föremålet, t.ex. ”bbb” och visar en boll, till detta finns 

en rörelse som visar att man studsar en boll. Ljudet är relaterat till hur barnen kan höra att det 

låter när bollen studsar. Träning på vokaler ingår också i språkljudsleken. Den här leken kan 

användas med barnen redan från ett års ålder men med viss anpassning till barnens nivå. UP 1 



 31 

beskrev att de utgår från de fem första ljuden b, p, n, m och t, det är ljud som barnen själva kan 

höra. UP 5 betonar munmotorikens betydelse, den avgör om barnen kan placera tungan på rätt 

plats i munnen när de ska producera de olika ljuden.  

 

 Munmotorik är väldigt viktigt, man städar i munnen, tvättar upp och 

ner, jobbar med tungan och blåser på små tussar och suger in luft 

(UP 5) 

 

 

Beskrivningskategori 2: 

Arbetet med barns tidiga läs- och skrivlärande karaktäriseras av vardagliga samtal. 

 

Samtliga våra UP betonade att de vardagliga samtalen med barnen är väldigt viktiga. Vid 

påklädning kan man tänka på att bara ta med två eller tre barn ut i hallen så det finns tid att 

samtala med dem, det tyckte UP 2 / UP 3 var väldigt viktigt att tänka på. Flera UP nämnde 

också matsituationen som betydelsefull ur samtalssynpunkt.  

 

 
…så samtalar vi hela tiden med dom, som om vi skulle få ett riktigt 

svar[…]vi tar det aldrig som naturligt, ja du vill ju alltid ha mjölk så vi 

häller mjölk i ditt glas…dom får frågan vill du ha vatten eller mjölk och 

vi vill ha ett svar. Kan man inte så pekar man, men vet vi att dom kan 

så ska dom uttrycka det med munnen (UP1).  

 

 

När det är dags för en skogsutflykt bör man tänka på att även promenaden ut i skogen är ett 

perfekt tillfälle att samtala med barnen, dela fokus kring olika saker. När barnen varit på 

utflykt i skogen får de rita en teckning som visar något från utflykten. De berättar sedan vad 

de ritat och de vuxna sitter bredvid och skriver ned det. Barnen får då se hur deras ord blir till 

text.  

 

Att man verkligen är intresserad och nyfiken på det barn gör. Det är på 

barnens intresse som man bygger samtalet (UP 5). 

 

 

 

Beskrivningskategori 3: 

Arbetet med barns tidiga läs- och skrivlärande innehåller mycket 

högläsning, rim och ramsor. 
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Utifrån vad våra UP berättat får vi uppfattningen att högläsningen är betydelsefull för 

barnens läs- och skrivlärande, det ska dock finnas en tanke bakom läsningen. En av våra UP 

beskrev att barnen alltid får vara med och välja böcker som ska tas med till förskolan. De 

flesta verkar eniga om att man ska ställa frågor och diskutera saker ur texten så barnen förstår 

innebörden av det lästa.  

 

Man ska inte bara läsa utan man ska också ställa frågor, diskutera det 

man läst. Backa lite till hur var det nu och så (UP 5). 

 

UP 4 beskrev en sagokortslek där barnen är medberättare. Den vuxne väljer ut kort med 

bilder på som kan passa ihop i en saga. Varje barn får ett kort och ska sedan bidra till sagan 

genom att berätta något utifrån sitt kort. Den vuxne skriver ned sagan som sedan sätts upp på 

väggen så den kan läsas av andra. UP 2 / UP 3 nämner att de ibland spelar teater för 

föräldrarna och resten av förskolan, teatern handlar om sagor de läst. Barnen berättar ibland 

själva och ibland är det de vuxna som berättar och barnen agerar utifrån det. De större barnen 

får läsa sagor för de yngre, de kan sagorna utantill och känner en trygghet när de behärskar 

dem. 

 

Flera av våra UP berättade att rim och ramsor är en central del i verksamheten. En av våra 

UP visade en rimpärm, i den fanns en mängd olika bilder, utifrån dessa kunde man skapa 

olika rim. Nonsensrim nämndes också av flera UP.   

 

…dom rimmar på allting och fortsätter att rimma resten av dagen och 

när dom äter och allt  (UP 4). 

 

  

Ramsor finns i många olika varianter och har länge använts i förskolans aktiviteter. Våra UP 

var överens om att ramsor tillhör deras vardag, de ser det som ett uppskattat inslag.  

 

På småbarnsavdelningen där de här barnen som inte pratar så mycket, 
treåringarna, där har de små ramsor…om vanten vet du, tummetott, 

slickepott och gullebrand (UP 5). 
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5.1.2 Hur motiverar förskollärare och specialpedagoger sitt arbete men tidig läs- och 

skrivlärande i förskolan? 

 

Beskrivningskategori 1: 

Arbetet med barns tidiga läs- och skrivlärande motiveras av den synbara utvecklingen. 

 

 Barnen får enligt UP 1 ett rikt språk tidigt genom t.ex. språkljudsleken. Barnen får rätt uttal 

på en gång och slipper sitta öva när de blir äldre, då blir allt jobbigare, när andra talar om att 

man inte kan.  

 

Så på så sätt får våra barn det rätta ljuduttalet i munnen direkt…dom bli 

jättetidiga att lära sig prata (UP 1). 
 

 

Flera av våra UP menade att när språkljudsleken används är det lättare att upptäcka om det är 

något barn om har svårt med ljuden vilket leder till att barnet kan få stöd i ett tidigare skede. 

Barn som kommer från hem där språket är en central del är mer verbala och kan uttrycka sig 

på ett bra sätt. En av UP som arbetade mycket med språkljudsleken från det att barnen är 

riktigt små, har fått höra att barnen som kommer från deras avdelning är väldigt duktiga på 

att tala och är självständiga.  

 

 Dom klarar sig bättre i leken för att dom kan använda sina ord istället 

för att slåss i konflikter. Dom lär sig använda sitt språk aktivt så dom 

klarar av att berätta det de vill och jag står för det här (UP 1). 

 

 

UP 5 menade att barn inte kan jämföras utvecklingsmässigt eftersom alla barn utvecklas i 

olika takt. Det är många faktorer som påverkar, bl.a. vistas barnen olika många timmar på 

förskolan, det försvårar en jämförelse av förskolans effekter.  

 

Det är många saker som gör att man inte kan jämföra eller bedöma 

barn. Utan vi ska beskriva och se varje barns utveckling, för alla gör sin 

utveckling  (UP 5). 

 

 

Beskrivningskategori 2: 

Arbetet med barns tidiga läs- och skrivlärande motiveras utav barnens glädje och intresse. 
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Samtliga våra UP kände att barnens glädje var väldigt viktig att ta vara på, de ska ha roligt 

när man genomför olika aktiviteter, då ökar även intresset. 

 

 …göra dom intresserade av just ord och läsning, skriva och rita. Dom 

skriver ju och ritar samtidigt det lägger väl lite första grunden, till 

skolan sen så småningom (UP 4). 

 

 

Vi uppfattar att alla UP menade att aktiviteterna ska genomföras på ett lekfullt sätt för att 

fungera stimulerande. Barnen är inte medvetna om att de tränar sitt läs- och skrivlärande. De 

har väldigt roligt eftersom UP beskriver att de leker fram träningen.  

 

Det är lek, det är lekfullt, barnen vet aldrig om att dom tränar, dom har 

ingen aning om att dom tränar språket (UP 1). 

 

 

När barnen känner att det behärskar något så ser man att de får självkänsla och 

självförtroende, de blir så glada och lyckliga. Barnens glädje sprider sig och intresset bland 

andra barn ökar också.  

 
 

…åh idag ska vi rimma säger dom här…då blir ju dom andra lite sådär, 

när ska vi rimma då? Det blir något extra…det blir ju något man väntar 

på (UP 4). 

 

 

 

Samtliga våra UP betonar hur viktigt det är för dem att barnen utvecklas, det kan vara små 

steg men det är ändå sådant som inspirerar dem i deras vardagliga arbete. När barnen vågar 

träda fram och ta för sig eller när de ser hur glada de blir, det är motivation för våra UP. 

 
 

Vissa barn sitter väldigt tysta i samlingen och sen liksom säger de, å nu 

vill jag berätta, å nu vill jag sjunga, nu vill jag liksom agera och såhär 

(UP 2 ).   
 

 

 

 

Genom denna kategorisering har vi besvarat våra forskningsfrågor. I diskussionen som nu 

följer ligger fokus på vårt syfte. Vi vill visa att vi uppnått vårt syfte med utgångspunkt i vår 

kategorisering, vi stöder även vårt resonemang genom att relatera till vissa delar i vår 

förankring.  
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6. Diskussion 

 
I diskussionen resonerar vi kring vad vi kommit fram till i relation till vår problembakgrund. 

Vi har fått en förståelse för vad de utgångspunkter barnen får genom läs- och skrivlärande 

aktiviteter innebär för deras fortsatta läs- och skrivutveckling. Vi har även insett att dessa 

aktiviteter påverkar barnens utveckling, även på andra plan, något vi inte funderat kring 

tidigare men som vi idag upplever som väldigt intressant.  

 

Syftet med vår undersökning var att diskutera de olika utgångspunkter tidig läs- och 

skrivlärande ger för barnens fortsatta läs- och skrivutveckling. Vår uppfattning av intervjuerna 

är att våra undersökningspersoner arbetar medvetet med barnens tidiga läs- och skrivlärande. 

Deras arbete leder till att barnen ges en förförståelse för läsande och det skrivna språket. 

Barnen blir intresserade av språket och motiverade att vilja lära sig. Intresset och 

motivationen är viktigt för deras fortsatta utveckling.  

 

6.1 Fokusera på barnens tidiga språkljud 

 

Samtliga undersökningspersoner menade att barnens tidiga språkljud är väldigt betydelsefulla, 

de menar att ljuden är vägen till språket. Detta stöds också av Arnqvist (1993) som menar att 

vetenskapliga studier visat att språklekar hjälper förskolebarnen att få en bättre språklig 

medvetenhet. Våra undersökningspersoner använde sig av språkljudslekar, rim och ramsor för 

att träna på språkets ljud. Frost (2002) skriver att det finns förbindelser mellan ramsor och rim 

och fonemmedvetenhet och den senare läsutvecklingen. Förkunskapen barnen får genom 

språklekar, underlättar sedan barnens läsinlärning. Lekar används med barnen redan från ett 

års ålder, då anpassas materialet efter barnens nivå. En av våra undersökningspersoner sa att 

synen på barnen förändrats. Förr ansåg man att barnen i förskolan inte var mogna att lära sig 

någonting. Att det i dag är en annan syn kan man se när man tar del av den idag gällande 

läroplanen för förskolan, där beskrivs barnen som aktiva och kunskapssökande individer 

(Lpfö 98).  

 

Det vardagliga arbetet verkade, enligt vår uppfattning innehålla mycket stimulerande 

aktiviteter som sång, rim, ramsor, sagor och högläsning. För att högläsningen skulle bli riktigt 

betydelsefull menade våra undersökningspersoner att man måste ställa frågor till barnen och 
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diskutera saker ur texten. Det är viktigt att barnen får återberätta eller diskutera kring olika 

frågor ur texten, då lär de sig att ta sig från här och nu situationen som de befinner sig i, 

dessutom får den vuxne en bild av om barnet förstår handlingen eller inte. Arnqvist (1993) 

skriver att genom att tala om saker som inte är direkt synbara kan man överbygga skillnader 

mellan tal och skrift. 

 

 

6.2 Ta tillvara på barnens intressen 

 

Det vardagliga samtalet var något som samtliga undersökningspersoner tog upp. De betonade 

hur viktigt det är att utnyttja alla situationer till att föra en dialog med barnen, t.ex. vid 

matbordet eller i hallen när barnen ska klä sig. Liberg (2005) tycker det är viktigt att barnen 

får använda sitt språk i olika sammanhang och att tal- och skriftspråket är beroende av 

varandras stöd.  En annan sak som undersökningspersonerna lyfter fram är hur viktigt det är 

att de vuxna tänker på barnens intressen, det är just det som samtalen bör handla om. Efter att 

ha lyssnat till våra undersökningspersoner känner vi att lärandet som sker i vardagen är 

väldigt viktigt, det är något som betonats i alla intervjuer. Vardagen innebär situationer där 

det finns mycket att samtala och lära omkring. Alla våra undersökningspersoner var 

inspirerade av de möjligheter som finns i vardagliga situationer. Vi hoppas att alla som arbetar 

i förskolan tar tillvara på de tillfällen för samtal och lärande som ständigt finns närvarande i 

en förskola.  

 

Grunden för den muntliga och skriftliga språkstimuleringen finns i dialogen. Den bygger på 

att man lyssnar aktivt, att man tar sig tid att lyssna och visar ett intresse, vilket i sin tur leder 

till att barnen växer känslomässigt, de känner att de blir tagna på allvar (Eriksen – Hagtvet 

2006). Att barnen blir tagna på allvar tycker vi är otroligt viktigt för barnen. Det bygger upp 

deras självförtroende och deras identitet. 

 

 

6.3 Låt barnen samspela och ha roligt medan de lär  

 

Alla våra undersökningspersoner framhävde att övningarna alltid sker på ett lekfullt sätt för 

att barnen ska tycka det är roligt och bli stimulerade, vilket förhoppningsvis också ökar deras 

intresse för språket. De uttryckte att barnen inte vet att de tränar språket, de tycker bara 



 37 

aktiviteterna är roligt. Vi anser att det är så dessa aktiviteter ska genomföras, barnen ska leka 

och ha roligt medan de lär, både av sig själv och utav varandra. Enligt Pramling, Samuelsson 

& Sheridan (1999) gör leken språkträningen aktiv och att den är utvecklande och lärande för 

barnen. De framhåller att det är lärarens uppgift att skapa en miljö som stimulerar till lek. Vi 

uppfattar att våra undersökningspersoner lyckas bra med denna uppgift. Barnen klarar den fria 

leken bättre när de kan använda sitt språk, de kan uttrycka sin åsikt istället för att slåss när det 

uppstår konflikter. Våra undersökningspersoner blev motiverade att arbeta med barnens tidiga 

läs- och skrivlärande när de ser att barnen gör framsteg. Det behöver inte vara direkt kopplat 

till läsning och skrivning, utan som vi skrev ovan, när barnen kan klara sig undan slagsmål 

genom att använda sitt språk. Vi tycker det är intressant att stimulering av barns tidiga läs- 

och skrivlärande kan leda till så mycket mer än läsning och skrivning, vi anser att det visar 

hur betydelsefullt arbetet är.  

 

När vi granskar undersökningspersonernas beskrivningar av sitt arbete försöker vi relatera det 

till de båda perspektiven på läs- och skrivlärande som vi presenterade i förankringen. 

Språkljudsleken som fokuserar barnens tidiga språkljud kan genom ljuden relateras till det 

individualpsykologiska perspektivet. Ändå använder undersökningspersonerna leken på ett 

socialt sätt där samspelet är en viktig del, vilket talar för det socialinteraktionistiska 

perspektivet. Överlag anser vi att samtal och samspel är det som betonas mest av allt när 

undersökningspersonerna beskriver sitt arbete. De utgångspunkter barnen får för sin fortsatta 

läs- och skrivutveckling är bl.a. intresse, medvetenhet kring språkets kommunikativa 

egenskaper och fördelar när de kommer till skolan och möter läsning och skrivning som då 

inte är främmande för dem.  

 

Efter att vi lyssnat till våra undersökningspersoner har vi fått uppfattningen att det är viktigt 

att hela tiden tänka på att barnen ska ha roligt. Förskolan ska inte bli en plats där barnen sitter 

i bänkar och övar, de ska leka och lära i samspel med varandra och med de vuxna som finns 

på förskolan. Barnen ges möjlighet att leka och göra saker de inte klarar på ”riktigt” men 

genom leken övar de och snart klarar de det utanför leken också.  

 

 

6.4 Ge barnen goda förutsättningar 
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Våra undersökningspersoner har berättat om vilken utveckling de ser hos barnen som de 

relaterar till läs- och skrivförberedande aktiviteter. Vår uppfattning är att de barn som får ta 

del av denna verksamhet har goda förutsättningar när det gäller läsning och skrivning. Det är 

också betydelsefullt på andra sätt, språket är en stor del av våra liv. Att få känna trygghet i sitt 

språk är identitetsstärkande enligt vår mening. Det bekräftas också av våra 

undersökningspersoner som menar att barnens självförtroende stärks och de klarar att 

framföra sin åsikt, bl.a. i leken.  

 

Barn vistas olika lång tid i förskolan. En del är där tre timmar om dagen medan andra är där 

betydligt längre varje dag. Eftersom vi fått bekräftat att barnen utvecklas av de läs- och 

skrivstimulerande aktiviteterna som finns i förskolan, undrar vi hur det blir för de barn som 

inte vistas där särskilt lång tid. De missar mycket av aktiviteterna som andra barn får ta del av. 

Den fråga som väckts hos oss är: Blir dessa barn sämre förberedda för den läsning och 

skrivning de möter i skolan, och på vilket sätt påverkas de av detta? Med den kunskap vi fått 

genom våra intervjuer och arbetet med förankringen, tror vi att lärarna i skolan kan märka 

skillnad på vilka barn som deltagit i aktiviteterna vi beskrivit och vilka som inte gjort det.  
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Bilaga 1 

 
 

Intervjufrågor 

 

 
 Hur skulle du beskriva ditt sätt att arbeta med tidig läs- och skrivlärande, för barnens 

föräldrar? 

 

 Skulle du beskriva ditt sätt att arbeta med barnens läs- och skrivlärande på något annat 

sätt om du presenterade det för andra lärare? 

                 

 Hur dokumenterar du arbetet med tidig läs- och skrivlärande?     

 

 Vad menar du att du kan uppnå genom ditt sätt att arbeta?  

 

 Hur kan du beskriva ditt sätt att arbeta idag i jämförelse med när du började som 

lärare/specialpedagog? 

 

 Hur tolkar du att barnen upplever läs- och skrivlärande aktiviteter? 

 

 Finns det något mer du vill tillägga?  

 

Vi valde att avsluta med frågan om det var något mer de ville tillägga, eftersom det kunde 

finnas saker de ville ta upp som berörde vårt ämne som vi missat.  
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Bilaga 2 

 
    Örebro/Lindesberg den 27 november 2006 

 

 

Förfrågan om intervju till förskollärare och specialpedagoger 

 

Vi är två studenter som utbildar oss till lärare med inriktning yngre åldrar. Vår 

utbildning gör vi vid Örebro universitet. Vi heter Elisabeth Hellman och Anna 

Luth. Vi är nu inne på vår sista termin och håller för närvarande på med vårt 

examensarbete. Arbetet kommer att handla om att diskutera innerbörden av de 

olika utgångspunkter tidig läs- och skrivinlärande ger för barnens fortsatta läs- 

och skrivutveckling i förskolan. För att få en bild av detta vill vi gärna intervjua 

dig som arbetar i förskolan. 

 

Intervjun kommer att ta ca 30 – 45 min och under den tiden kommer vi att ställa 

frågor som rör arbetet med barnens tidiga läs- och skrivlärande. Intervjun kan 

när som helst avbrytas. Vi vore väldigt tacksamma om vi fick spela in intervjun 

på ljudband. När examensarbetet är godkänt kommer vi att radera bandet.  

 

Den inspelade intervjun kommer att behandlas konfidentiellt. Ingen utomstående 

kommer att få tillgång till dina svar och frågor. Rapporteringen av studien 

kommer att ske på ett sådant sätt att det inte går att identifiera vem som har 

svarat vad. Det insamlade materialet skall endast användas i detta 

examensarbete. Examensarbetet kommer att rapporteras i form av en uppsats 

som kommer att finnas tillgänglig vid Örebro universitetsbibliotek. 

  

Är det något du undrar över är du välkommen att kontakta oss. 

 

Elisabeth: 0581-15374 eller 070-2665806 

 

Anna: 019-127904 eller 070-5840599, anna.luth@hotmail.com 
 

 

 

Med vänliga hälsningar Elisabeth och Anna 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:anna.luth@hotmail.com
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Bilaga 3 

 

Sammanfattning av intervjusvaren 

 

 

 Hur skulle du beskriva att du arbetar med barns tidiga läs- och skrivlärande?  

 

Intervju 1 

 

De arbetar väldigt mycket med språkljuden och börjar tidigt, redan när barnen är ett år, då 

ligger fokus på de allra tidigaste språkljuden. Materialet som används har anpassats till 

barnens nivå. Arbetet utgår från de fem första språkljuden barnen har, d.v.s. b, p, n, m och t, 

det är ljud som barnen själva kan höra. Ljuden framställs genom att barnen tillsammans med 

de vuxna härmar ljud som finns på bilder eller så används konkreta föremål. Ett exempel på 

detta är glassen, ljudet som symboliserar den är ”mmmmm”, för det är så det låter när vi 

tycker en glass är god. De här ljuden återkommer i både sagor och sånger, även om barnen 

inte kan hela sången så kan de ljuden. När de första fem språkljuden avklarats går de vidare 

med flera och lite svårare ljud, t.ex. cykelpumpen som låter ”fffff”. Dessa aktiviteter sker i 

smågrupper under vissa tider men även när barnen ber om det. Kims lek kan också användas 

till detta, då tas ett föremål bort och barnen ska gissa vad som fattas men här behöver de inte 

kunna benämna vad föremålet heter, utan det räcker med att de gör ljudet.  

 

Stor vikt läggs vid samtal med barnen, även om barnen är väldigt små så samtalar de med 

dem hela tiden. De ställer frågor precis som om de skulle få ett svar, de lägger sig inte på 

barnens nivå utan kräver att barnen ska försöka svara, det kan vara att barnet pekar eller 

åtminstone försöker besvara frågan. Sagor, sånger, rim och ramsor används också flitigt i 

vardagen, förutom alla dagliga diskussioner med barnen.  

 

Intervju 2 

För det första vill de skapa bra vardagssituationer där lugn och ro råder så de har tid att lyssna 

på barnen. De sjunger varje dag och använder rim och ramsor i vardagen. En gång i veckan 

samlas flera avdelningar för en sångsamling, då ingår även rörelsesång. De jobbar med 

språkpåsar, i dessa påsar finns olika föremål, de leker fram vad sakerna heter och tränar även 
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begrepp, t.ex. bakom och framför. Tecken används som stöd för att förstärka orden och 

språket, något som används mest för barn som har det jobbigt och svårt med språket.  

Namnlappar används alltid i samlingen, barnen lär sig känna igen sitt namn och sedan har vi 

klappat rytmen i namnet och räknat bokstäverna. I alla aktiviteter tänker de på att visa 

läsriktningen, t.ex. sätts bilder upp från höger till vänster. De arbetar väldigt mycket med 

sagor, barnen lär sig sagorna och vill gärna höra dem gång på gång, de större barnen vill 

berätta sagorna för de yngre barnen. De tycker inte att sånger och ramsor bör bytas ut när 

barnen lärt sig dem, det blir en trygghet för barnen när de behärskar dem. Barnen får själva 

vara med och välja vilka böcker som ska läsas. Ibland spelar de teater för föräldrarna och 

resten av förskolan, då utgår de ifrån sagor de läser. Barnen berättar ibland själva men ibland 

är det de vuxna som berättar och barnen agerar utifrån det.  

 

Vid högläsning diskuterar de ofta saker ur boken, det kan vara saker som barnen undrar över 

eller svåra ord som den vuxne tar upp och pratar med barnen om. Vid sångstunder kan 

föremål som konkretiserar sången användas, t.ex. visas ett djur, gosedjur, som sången handlar 

om så barnen enklare ska förstå sången.  

 

De barn som upplevs ha lite svårare med språket får följa med till språkverkstaden, där arbetar 

de i väldigt små grupper på ca. tre barn. I språkverkstaden arbetare de med rim, ramsor, 

munmotorik och rörelsesång, de spelar spel eller kanske tar en promenad, där barnen får 

chans att samtala med den vuxne mer, eftersom gruppen är så liten.  

 

De arbetar med barnens förståelse, barnen får på olika sätt visa att de förstått bokens handling, 

t.ex. genom att de får återberätta sagan. För att barnen ska få träna på begrepp som framför 

och bakom har de gjort fiskar med text på som den vuxne läser t.ex. kan det stå, ”ställ dig 

framför din kompis”. På varje fisk sitter ett gem, barnen får använda ett ”metspö” med magnet 

och fiska, den vuxne läser och barnen får göra det som står på fisken. Begrepp fick barnen 

träna vid datorerna också, de nämnde pedagogiska spel med övningar som rör, färger och 

begrepp.  

 

Intervju 3  

 

Det finns material som de används i vissa situationer men sen arbetar de med språk och 

läsinlärning hela tiden i det dagliga arbetet. Vid samlingar skrivs det en del och även på 
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barnens teckningar. Barnens namn används mycket, namnen skrivs med stor 

begynnelsebokstav med resten med små bokstäver så barnen lättare ska kunna läsa en text 

senare då den består av både stora och små bokstäver. De vuxna skriver tillsammans med 

barnen om utflykter och andra gemensamma aktiviteter, det blir som en dagbok. Barnen 

berättar och ritar medan den vuxne sitter med och skriver. Barnen ser att deras berättelse blir 

till skrift på pappret. Boken får de sedan ta med sig när de slutar på förskolan.  

 

En rimpärm används med barnen från tre och ett halvt års ålder, de har den som en del av 

vilan så de barnen som sover deltar inte. Det är en åldersgrupp som använder rimpärmen 

tillsammans med den vuxne. Rimpärmen är lättanvänd, det finns färdiga bilder och material 

vilket de tycker är bra. Rimpärmen innehåller många bilder så man får själv rimma på dem. 

Den bygger sedan vidare på att man kan göra sammansatta ord och sedan kan man träna på 

vissa ljud. Orden sätts samman genom att man visar en bild av en fot och en bild av en boll, 

sedan en bild på en fotboll.  

  

De har använt sig av en språkljudslek men menar att den inte är riktigt aktuell idag. Den går ut 

på att man tränar olika språkljud, till varje språkljud finns en bild. Kritiken som vår 

undersökningsperson tar upp riktas mot att bilderna inte stämmer överens med ljudet. Visar 

bilden en fisk ska ljudet låta ”p p p p ” så som det ”låter” när fisken blåser bubblor. Ljudet 

borde istället, enligt kritiken vara kopplat till ordets begynnelsebokstav, f som i fisk. Vår 

undersökningsperson tyckte dock att det är en bra metod eftersom ljuden tränas väldigt tydligt 

och man kan lätt höra om barnen har svårt med vissa ljud. Språkljudsleken använde bara för 

femåringarna på förskolan.  

 

Högläsning sker alltid på vilan, de barn som sover deltar inte i denna aktivitet. De återkopplar 

till texten när de läser och stannar upp om barnen frågar något, vår undersökningsperson 

menar också att det är viktigt att hålla en balans så man inte tappar tråden i det man läser. När 

de läser för fyraåringar har de inte så mycket bilder utan det är mest text i böckerna, det ökar 

de på mer och mer.  

 

En del barn skriver sitt namn, flera bokstäver och ord, det är låtsasskrivande likaså läser de för 

varandra, de kan ju böckerna utantill, det är det första läsandet och skrivande. När någon är 

extra duktig uppmuntras detta genom att barnet få vara med och skriva saker som föräldrar 

ska informeras om.  
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Sagokortslek är en aktivitet de använder så barnen får fantisera ihop en saga med hjälp av 

bilder. Den vuxne väljer ut kort som kan passa ihop, det kan handla om olika saker, sorgliga 

sagor, prinsessaga eller liknande. Barnen får utifrån sina kort bygga på delar i sagan tills den 

är färdig, den vuxne deltar genom att skriva ner allt som berättas, sedan sätts sagan upp så 

föräldrarna får läsa den. Barnen får se att deras berättelse blir till skrift.  

 

De är medvetna om att man alltid ska prata om språk, vid maten sitter en vuxen vid bordet, de 

ser till att alla barnen får prata och att de andra lär sig lyssna. De tycker barnen blivit mer 

högljudda och att de har svårt att lyssna på varandra. Förskollärarna har ansvar för en 

åldersgrupp var och ansvarar för de flesta aktiviteter med dessa barn. Det blir mindre grupper 

vilket leder till att de lär känna varandra bättre och det i sin tur ger möjlighet till bättre samtal 

med barnen. Material som papper, pennor och kritor finns framme så baren kan använda när 

de vill.  

 

Intervju 4 

 

En språkljudslek används där barnen får träna språkljud, de börjar med ljuden, m, b, p, och t. 

Ljuden är relaterade till en bild och till varje bild finns en rörelse. T.ex. bollen som studsas 

mot marken samtidigt som man säger ”b b b b”. Leken finns i olika steg, i varje steg finns 

vokaler i första steget är det vokalerna a och o som övas, a med stor mun och o med liten 

mun. Bilderna finns i flera storlekar, t.ex. stora och små fiskar, detta för att barnen ska lära sig 

begreppen stor och liten. Barnen är aldrig utsatta i den här leken, det är den vuxne som 

producerar ljuden och barnen kan bara sitta med och lyssna till en början, barnen måste få ta 

det i sin egen takt. 

 

Det är viktigt att inte säga, ”nej det där är fel” när ett barn uttalar ordet fel utan bara upprepa 

det på rätt sätt, då hör barnet det rätta uttalet och redigerar så småningom själv sitt uttal. Om 

barnen har svårt för ljudningen, kan föräldrarna få med bilderna till språkljudsleken hem så de 

kan öva tillsammans med barnen.  

 

Vår undersökningsperson menade att det är väldigt viktigt att använda kroppsspråket, att läsa 

och berätta mycket, man ska dela fokus omkring sig på olika saker. Det handlar om att vara en 

närvarande vuxen i alla lägen. Vissa ljud är svårare än andra och dessa kommer också senare, 
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t.ex. r, ch och sj, de här ljuden behöver inte barnen behärska i förskolan men de måste få höra 

dem där.  

Man ska använda språkstimulerande principer i vardagen, när man klär på barnen räknar man 

strumpor och fingrar. Bilder som symboliserar språkljud kan sättas upp i taket ovanför 

skötbordet så barnen kan se dem även där. Om barn använder ersättningsljud och t.ex. säger 

tatt istället för katt kan man tipsa föräldrarna om att låta barnen ha en klubba i munnen när de 

säger k-ord, t.ex. katt och kompis, för då hamnar tungan på rätt ställe i munnen vid uttalet. En 

annan sak som vår undersökningsperson anser är viktigt, är att barnen inte pratar när de har 

napp i munnen, tandljuden har då en tendens att hamna vid de bakre ljuden och det är ett 

avvikande beteende. Munmotorik är väldigt viktigt, man städar i munnen, tvättar upp och ner, 

jobbar med tungan och blåser på små tussar och suger in luft.   

 

Högläsningen ska innehålla mycket reflektion, man ska backa och fundera över, ställer frågor 

kring vad det var som hände i texten.  

 

I samtal med barnen ska de känna att det förväntas ett svar av dem. Idag pratas det mycket 

men man väntar inte på något svar, barnen måste få tid på sig att göra det. När man går till 

skogen med barnen ska man tänka på att utflykten börjar redan med promenaden. Det är 

viktigt att man delar fokus kring saker och uppmärksammar barnens intressen, det är på detta 

man bygger samtalet.  

 

 Hur dokumenterar du arbetet med tidig läs- och skrivlärande? 

 

Intervju 1 

 

Dokumentationen sker hela dagarna, så fort de ser att barnen utvecklas. De använder 

digitalkamera och skriver ner vilken utveckling som skett. De skriver alltid något, kort tas inte 

för att barnen ser gulliga ut, utan för att de utvecklats av situationen. De skriver ned precis vad 

som hänt och skriver ut det så fort de kan, helst samma dag, sedan pratar de med barnen om 

vad de gjorde och att de lärt sig någonting. Är det något privat placeras det i barnens pärm 

annars sätts det upp på väggen så alla kan ta del av dokumentationen. Ibland videofilmar de 

verksamheten, men då är det för deras egen skull, de vill se vad barnen lärt i situationer och 

vad de som förskollärare kan göra bättre. Vår undersökningsperson menar att det går så 
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snabbt att dokumentera när man använder digitalkameran och datorn, det gäller att det blir till 

en rutin.  

 

Intervju 2 

 

Inför utvecklingssamtal skriver de ner saker om barnen, de utvärderar och pratar på 

planeringar som de har tillsammans. Om de ser att ett barn inte utvecklas som det ska 

använder de ett test som heter SIT (språkligt impressivt test), resultatet hjälper dem att se var 

de behöver sätta in mest träning. Testet går ut på att den vuxne läser t.ex. ”Lisa är sju år och 

hennes bror Pär han är fem år. Där är deras hund Jocke. Den heter Jocke. Visa mig hunden? 

Då ska barnet peka på hunden, sedan blir et svårare längre fram i testet. 

 

De kartlägger språk, genom ett material som är utarbetat av Skolverket. De kontrollerar 

barnets ordförråd och grammatisk utveckling, användning av enstaka ord, två eller fler ords 

satser, de ska även kunna ett rim. Det här är för förskolan och det lämnas över till 

förskoleklass och då fortsätter de med detta, sedan ska det till första klass och andra klass 

o.s.v.  

 

Intervju 3 

 

Vår undersökningsperson tyckte inte att de använde sig av någon form av dokumentation, 

däremot skrev de upp i en almanacka vad de gjort under dagen. Om de misstänker att barn 

behöver speciell träning använder de ett material som heter TRAS. Man arbetar utifrån en 

cirkel som täcker flera områden, bl.a. språk, kommunikation och samspel, ju mer utvecklat 

barnet är på dessa områden desto mer får man fylla i cirkeln, resultatet visar vad som behöver 

tränas mer.  

 

När barnen ska upp till förskoleklassen sker ett samarbete med läraren där. De diskuterar om 

det är något speciellt de uppmärksammat kring något barn. Detta är till för att underlätta, de 

menar att vissa saker är bra att veta om barnet.  

 

Intervju 4 
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Dokumentationen sker när de arbetat med t.ex. språkljudsleken. Utvecklingssamtal ska vara 

positiva, handla om utvecklingen, man ska se framåt. De tunga sakerna som man behöver 

diskutera kan man ta vid ett annat tillfälle.  

 

Varje avdelning gör sin lokala arbetsplan, de tittar på vilka behov som finns i gruppen och 

utifrån detta sätter de samman vilka strävansmål man ska ha, sedan arbetar man mot dessa. 

Genom dokumentation kan man följa barnens utveckling och lärande, det är dock inte barnet 

som ska bedömas i förskolan, det är verksamheten som måste bedömas. När de sett vilka 

behov som finns är det upp till dem att minimera svårigheterna och se till att barnens behov 

blir tillgodosedda.  

 

 Vad menar du att du kan uppnå med ditt sätt att arbeta?  

 

Intervju 1 

 

De ger barnet ett rikt språk tidigt, med rätt uttal på en gång slipper barnen sitta och traggla när 

de blir äldre för att träna rätt ljud. Det blir mycket svårare om de måste gå hela vägen upp till 

skolan eftersom det lättare kommer till mobbning när barn talar om för varandra vad de kan 

och inte kan.  

 

Barnen får det rätta ljudet i munnen direkt, de blir jättetidiga med att prata. De klarar sig 

bättre i leken eftersom de lär sig att använda sina ord istället för att slåss i konflikter. När 

barnen går vidare till en annan avdelning får personalen respons från barnens nya 

förskollärare, de tycker barnen kommit långt i utvecklingen, att de är duktiga på att prata och 

att de kan så mycket. Barnen blir mycket mer självständiga. 

 

Intervju 2 

 

Barnen får självkänsla och självförtroende när de känner att det behärskar något. Man har 

roligt och trevligt. Barnen får lära sig att vänta på sin tur och lära sig hur man är mot varandra, 

barnen blir glada.  

 

Intervju 3 
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Det är viktigt att göra barnen intresserade av ord, läsning, skrivning och att rita. De skriver 

och ritar samtidigt och det lägger ju lite första grunden till skolan. Vid samlingen tänker de på 

läsriktingen, sätter upp närvarokort från höger till vänster likaså när de räknar 

uppmärksammas läsriktningen. De vill att barnen ska få lära sig fritt berättande, kunna 

uttrycka sig och lära sig lyssna på varandra.  

 

Många av barnen är väldigt verbala och kan ta för sig, det märks att de kommer från familjer 

där man pratar mycket.  

 

Intervju 4 

 

Barnen ska få känna att de kan, de ska inte behöva ha dålig självkänsla. I språkljudsleken 

arbetar de enbart med ljuden och det är ju vägen till språket. Läsinlärningen blir svår om man 

inte har ljuden, då kan man inte höra ljuden och inte ljuda själv. Vår undersökningsperson har 

sett barn som haft väldigt svårt med ljuden i förskolan men där personalen jobbat 

kontinuerligt med språkljudsträning och när barnen kom upp i förskoleklass kunde läraren där 

inte se någon avvikelse alls.  

 

 

 Hur kan du beskriva ditt sätt att arbeta idag i jämförelse med när du började 

arbeta? 

 

Intervju 1 

 

Vår undersökningsperson arbetar mer medvetet nu och känner att all erfarenhet kommer till 

nytta idag. Arbetet är mer aktivt och utåtriktat, bl. a. genom dokumentationen, dessutom 

delges föräldrarna mer av vad som händer i förskolan. Dokumentationen har blivit en mycket 

mer central del av arbetet. Det finns också fler dokument att arbeta utifrån idag, t.ex. 

läroplanen, därigenom har det blivit tydligare vad man ska göra och inte.  

 

Intervju 2 

 

Arbetet sker mer medvetet, de använder vardagssituationer som när de ska gå ut, de tar bara 

med två barn åt gången ut i hallen, då får de tid att samtala med dem under påklädningen.  
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Intervju 3 

 

Vår undersökningsperson tycker att de skriver mycket mer idag, det var mer bilder än ord 

förr, idag har man namn på hyllorna på småbarnsavdelningar också. Förr använde man bara 

stora bokstäver när man skrev åt barnen, idag ska man även använda de små. Man skriver mer 

om barnen än vad man gjorde förr, dokumentation används mer. Utvecklingssamtalen ser helt 

annorlunda ut, nu går man in på olika delar, det blir mer detaljerat och utförligt. Synen på 

barnen har förändrats nu tror man att de kan mycket mer än förr, då trodde man inte att de var 

mogna att lära sig något.  

 

Intervju 4 

 

I början arbetade man mer utifrån det psykosociala, man tänkte inte så mycket på språket. Nu 

är arbetet mer förebyggande, det behöver inte finnas ett problem utan arbetet med språket är 

en del av vardagen.  

 

 Hur tolkar du att barnen upplever läs- och skrivlärande aktiviteter?  

 

Intervju 1 

 

Barnen är ju inte direkt medvetna om att de tränar inför läs- och skrivinlärning, de har väldigt 

roligt, vi leker oss fram till deras träning. Barnen kommer själva och ber om att vi ska göra 

språkljudsleken.  

 

Intervju 2 

 

Barnen tycker aktiviteterna är jätteroligt, e tar ofta en bok och kommer med den och vill att 

det ska läsa.  

 

Intervju 3 

 

Barnen tycker aktiviteterna är väldigt roliga. När man börjar rimma med en grupp så kan man 

få hör hur de pratar om det och andra barn hör det och vill också vara med. Det blir något 
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extra man gör med några stycken, något de ser fram emot. Barnen visar stort intresse men en 

del har inte någon vana av att sitta och lyssna medan andra har det.  

 

Intervju 4 

 

När barnen upptäcker att de kan, t.ex. när de får till ett ljud de inte klarat innan, då blir de så 

lyckliga.  

 

 Finns det något mer du vill tillägga? 

 

Intervju 1 

 

Ibland börjar barnen prata på ett visst sätt, sedan blir detta till en vana, man bryr sig inte, alla 

förstår ändå vad man har att säga. Sådant beteende kan vi bryta tidigt med vårt sätt att arbeta 

med språkljudsleken.  

 

Intervju 2 

 

De träffar en specialpedagog var tredje vecka som de kan diskutera saker kring språket med, 

hon är specialutbildad på det.  

 

Intervju 3 

 

Man ska använda många ord och vara tydlig när man pratar med barnen och inte sänka sig till 

en alltför enkel nivå.  

 

Intervju 4  

 

Intervjun drog ut på tiden och vi hade inte mer tid till vårt förfogande därför uteblev denna 

fråga i intervju.  

 

 


